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

3.1. INTRODUCERE

3.1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ
REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI
SERVICII PUBLICE

- Beneficiari MARKUS AURORA, AVRAM RODICA-LUCIA, AVRAM NICOLAE,

ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN,

CRISMAR MIRCEA-VICHENTIE

- Proiectant general S.C. “MELVIN” S.R.L.
- Proiectanti specialitate:

URBANISM ARH. RUR LOREDANA PESCARU

- Data elaborării: martie 2017

3.1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Solicitări ale temei-program
Prezenta documentație este iniţiată de titularul parcelei din extravilanul comunei Moşnița

Nouă, localitatea Urseni, cu intenţia de a realizare loturi pentru locuințe rezidențiale într-o zonă
propusă pentru urbanizare în apropierea vatrei vechi a localității Urseni.

Prevederi ale progamului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată
Pentru aceasta s-a emis Certificatul de Urbanism nr. 167 din 03.02.2016, prelungit pana la

data de 02.02.208, eliberat de Primăria comunei Moşnița Nouă și avizul de oportunitate nr.
15748/28.10.2015 pentru lucrarea:
PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, având ca şi amplasament localitatea
Urseni, comuna Moşnița Nouă, parcela cu nr. Top. 409301 .

3.1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior PUZ
Plan urbanistic zonal director al comunei Moşnița Nouă
PUZ Dezvoltare zona rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, în

zona de vest.
PUZ Dezvoltare zona rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, în
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zona de nord.

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ
Studiu topometric

Date statistice
Plan Urbanistic General aflat în lucru.

Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a
zonei

PUG comuna Moşniţa Nouă - în lucru
Plan Urbanistic Zonal cu caracter Director Moşniţa Nouă
PUZ Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare comuna Mosnita Noua parcelele

cu nr. Cad. A555/2/1 si A555/1/1

3.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

3.2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Date privind evoluția zonei
Teritoriul comunei cuprinde o suprafaţă totală de 6637,26 ha. Din care 5726,76(86,29%)

o reprezintă teritoriu agricol, din care teren arabil este 4878,19 (73,5%).
Teritoriul comunei Moşniţa Nouă se învecinează cu teritoriul municipiului Timişoara şi

comunei Giroc la vest, teritoriul comunei Ghiroda la nord şi teritoriul comunei Bucovăţ la est
nord-est, teritoriul comunei Chevereşu Mare la est, teritoriul comunei Sacoşu Turcesc la sud.

Pe teritoriul administrativ al comunei Moşnita Nouă sunt situate un număr de cinci
localităţi: centrul de comuna Moşniţa Nouă şi localitatile: Albina, Moşniţa Veche, Rudicica și
Urseni.

Localitatea Moşniţa Nouă este situată de-a lungul DJ 592 Timişoara - Buziaş fiind
străbătută pe direcţia est-vest. Localităţile Moşnita Veche şi Urseni sunt situate la nord şi sud de
centrul de comună, fiind legate de acesta prin Dc 152. Localitatea Albina este situată la nord de
DJ 592, adiacent acestuia.

Localitatea Moşniţa Veche se afla la o distanţă de 1,8 km de centrul de comună,
localitatea Urseni la o distanţă de 3 km de centrul de comună, localitatea Albina la o distanţă de
4 km de centrul de comună, iar cătunul Rudicica la o distanţă de 5 km de centrul de comuna.

Prin PUZ-urile aprobate de consiliul local al comunei, intravilanele extinse ale Moşniţei
Noi şi Moşniţei Vechi sunt lipite, distanţa dintre ele fiind 0 Km. La fel, între intravilanele extinse
ale Moşniţei Noi şi Urseniului distanţa este câteva sute de metri.

În cadrul Primariei au fost realizate două PUZ-uri directoare (I si II) care permit
dezvoltarea unei mari aglomerări urbane. Această aglomerare ar purta numele de Moșnița și ar
fi compusă din patru cartiere Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă, Urseni şi Albina.

Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluția localității
Ca urmare a dezvoltării municipiului Timisoara, s-a creat un fenomen de migrare a

populației din zonele centrale ale orașului spre zonele periurbane. Întrucât comuna Moşniţa
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Nouă este învecinată cu teritoriul orașului Timișoara, s-au creat premisele unei dezvoltări
rezidențiale pe teritoriul ei.

Potențial de dezvoltare
Datorita poziţiei comunei Moşniţa Nouă în raport cu municipiul Timişoara, considerăm că

aceasta zonă va deveni o zonă predominant rezidenţială cu funcţiuni complementare.
Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice apropiate de municipiul

Timişoara, comuna Moşniţa Nouă are un important potenţial de dezvoltare al activităţilor
serviciilor, cât şi al locuirii.

Amplasarea parcelei adiacent la drumul comunal DC98 (Calea Urseni) constituie un
avantaj.

3.2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

Poziția zonei față de intravilanul localității
Amplasamentul este situat în extravilanul comunei Moşniița Nouă, satul Urseni, parcela

având nr. cad. 409301, nr. Top. 409301 (nr. Cad. Vechi A555/2/2), cu suprafața totală de
19 958 mp conform extrasului CF nr. 409301 și a măsurătorii din teren .

Prezentul PUZ se propune în partea de sud a comunei Moşniţa Nouă, în extravilan, pe
un teren proprietate privată. Pe acest teren se propune amenajarea unor loturi pentru
construcţia de case unifamiliale sau cuplate, realizarea drumurilor de acces aferente precum și
echiparea edilitară necesară.

Terenul este amplasat în apropierea vatrei vechi a localității Urseni, în partea de nord-
vest, cu acces direct din drumul comunal DC98, propus în planurile de dezvoltare a fi lăţit la un
prospect de 16m. Terenul este amplasat la o distanță de 320 m față de vatra veche a localității
Urseni.

În prezent pe acest sit, folosința actuală este de teren agricol. Tendința de dezvoltare a
localității Moşniţa Nouă și a Municipiului Timișoara este de ocupare și construire a acestei zone.

Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel:
-la SUD - Hcn 552 şi DC 98
-la NORD - Teren neurbanizat, parcela cu nr.cad. A555/1/2 şi o zonă verde
-la EST - Hcn 554, urmat de un teren neurbanizat
-la VEST - Hcn 553, o zonă verde şi un drum având profilul stradal de 12m lăţime,
urmate de un teren parcelat în scopul locuinţe şi funcţiuni complementare.
Terenul are forma trapezoidală și o suprafață totală de 19 958 mp.
Zona este lipsită de factori de poluare. Terenul luat în studiu are categoria de folosință

teren arabil, incadrat in clasa a III–a de fertilitate, fiind liber de construcţii, conform aviz OSPA nr.
681/09.05.2016. Terenul este relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată,
având altitudinea în jur de 90 - 91.

Se face precizarea că pe amplasament se pot executa construcţii cu regim de înălţime
de P+M şi P+1E+M.

Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției accesibilității, cooperării în
domeniul edilitare, servirea cu instituții de interes general etc.
Zona este relativ accesibilă traficului urban, datorită poziției adiacente faţă de drumul

comunal DC98 (Calea Urseni), care leagă municipiul Timişoara de localitatea Urseni, fiind
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propus spre lărgire la un prospect de 16m. Dezvoltarea străzilor existente poate asigura
fluidizarea circulațiilor pe zona studiată.

În ceea ce privește dezvoltarea echipării edilitare, există utilitățile necesare dar acestea
se află în imediata vecinătate, ele putând fi relativ ușor extinse.

3.2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică :
reliefuri, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale.

Pe suprafata studiata, nu există la momentul actual constructii, nici vegetatie de talie
medie sau mare. Terenul a fost folosit pentru culturi agricole. Terenul este relativ plat,
fara denivelări semnificative.

Climatic amplasamentul prezintă următorele caracteristici:
Temperatura aerului:

1. media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august )
2. media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie )
Precipitaţii :

− media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie )
− media anuală 600-700 mm.

Vântul:
• direcţii predominante : N-S 16 %

E-V 13 %
Regimul eolian în partea de sud-vest a României este determinat de dezvoltarea

sistemelor barice care se interferează deasupra Europei la latitudinea de 450 nord. În zona de
câmpie, cea mai mare pondere o au vânturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepă. El se caracterizează prin temperaturi
medii anuale ridicate ( 10,60 C ), intervalul anual fără îngheţ este mai extins ( peste 200 de zile ),
iar numărul mediu anual de zile cu îngheţ mai mic ( 95 ).

Clima este temperat-moderată.
Seismic, în conf. cu normativul P 100-1/ 2013, amplasamentul se încadrează în zona

seismică „D” –având Tc= 0,7 sec., şi ag = 0,20 ( grad VII MSK. )
Nivelul apei subterane :

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

Adâncimea de fundare minimă este Dmin = -1.00 m, iar presiunea convenţională de
bază are valoarea Pconv = 180 KPa.

Riscuri naturale :
a)Cutremure de pământ

În zona studiată intensitatea seismică, este de VII MSK, conform anexa 3 din legea 575-2001.
b) Inundatii

În zona studiată nu există riscuri de inundatii.
c) Alunecari de teren
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În zona studiată nu există riscuri de alunecări de teren.

3.2.4. CIRCULAŢIA

Aspecte critice privind desfășurarea în cadrul zonei a circulației rutiere
Accesul din Timişoara se poate face pe două căi.
O varianţă ar fi pe Calea Buziaşului, până în centrul comunei Moşniţa Nouă, unde se

face dreapta pe drumul de exploatare De886, până în localitatea Urseni. Din localitatea Urseni
se continuă pe drumul comunal DC98 până la parcelă, care se găseşte pe partea dreaptă.

Accesul la parcelă se mai poate face şi prin localitatea Rudicica, mergând din Timişoara
pe drumul comunal DC 98, denumit Calea Urseni, până în dreptul parcelei aflate pe partea
stângă la aproximativ 420m de vatra veche a localităţii Urseni.

Capacitati de transport, greutăți în fluenţa circulaţiei, incomodări între tipurile de
circulaţii precum şi dintre acestea şi alte funcţiuni ale zonei, necesităţi de
modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi, capacităţi şi
trasee ale transportului in comun, intersecţii cu probleme, priorităţi.
Ca urmare a dezvoltării comunei Moşniţa Nouă, prin crearea unor noi zone de locuințe

cu funcțiuni complementare, este imperios necesară creearea / modernizarea unor rețele rutiere
care să asigure circulația auto în zona studiată.

3.2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată
Caracteristica principală și unică a funcțiunii ce ocupă zona studiată este aceea de zonă

agricolă.

Relaționări între funcțiuni
În apropierea terenurilor ce fac obiectul acestui PUZ există câteva PUZ-uri deja probate.

Aceste documentații de urbanism aprobate se află pe teritoriul Comunei Moşniţa Nouă, și toate
sunt destinate locuințelor unifamiliale precum și funcțiunilor complementare.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
La momentul elaborării PUZ-ului, investitiile preconizate în zona studiată se află într-un

stadiu dezvoltat, în momentul actual existând câteva clădiri construite în zonă.

Aspecte calitative ale fondului construit
În prezent nu există fond construit în zona studiată.

Asigurarea cu servicii a zonei studiate în corelare cu zonele vecine.
Prin prevederile prevăzute în cadrul prezentului PUZ s-a prevăzut o zonă de dotari şi

servicii publice în suprafață de 7,02% (1402 mp), în conformitate cu HCJ Moşniţa Nouă nr.
108/2006 și 7/2007 şi HCJ Timiş nr. 87/2004.

Asigurarea cu spații verzi
În prezent pe teren nu există spațiu verde amenajat. Terenul este arabil necultivat

invadat de buruieni.
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Prin prevederile prevăzute in cadrul prezentului PUZ s-a prevăzut o zonă de spațiu verde
in suprafata totala de 1465 mp, ceea ce reprezinta un procent de 7,34 %, aceastea fiind zone de
protecție extinse la canalele Hcn553 şi Hcn552 existente şi la drumul comunal DC52.

Această zonă va fi intabulată în CF ca și spațiu verde.
- Pe fiecare parcelă construibilă destinată locuirii se va planta minim un arbore la fiecare

150 m suprafaţă.
- Spaţiul verde va fi de minimum 25% din suprafaţa fiecărei parcele pentru locuinţe.

Existenta unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine
Nu este cazul

Principalele disfunctionalităti
Lipsa dotărilor edilitare ( alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică,

telefonie), care să permită asigurarea utilităţilor în zonă şi branşarea construcţiilor la acestea si
lipsa strazilor asfaltate.

3.2.6. ECHIPARE EDILITARA EXISTENTA

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele
de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica,
retele de telecomunicatie, surse si retele alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare
cu gaze naturale - dupa caz)

Alimentare cu apa si canalizare
Pentru realizarea retelelor de echipare tehnico-edilitare sunt necesare studii de

specialitate. Dotările edilitare apa-canal se vor realiza în sistem centralizat prin extinderi de
reţele.

În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau
industrială.

Canalizare
În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în concluzie nu

există canalizare menajeră sau pluvială în zonă.

Alimentarea cu energie electrică
În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de energie electrică, decât în

localitatea Urseni.

Iluminat public
În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.

Canalizație telecomunicații
În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații, ci doar adiacent.

Alimentarea cu gaz
Comuna Mosniţa Nouă este racordată la reţeaua de gaze naturale conform hotărârii de

Guvern pentru înfiinţarea de distribuţii de gaze HG 386/28.05.1996.
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La marginea comunei Moşniţa Nouă există o Staţie de Reglare Măsurare din care pleacă
reteaua de gaze naturale presiune redusă care alimentează localitatea.

Această Staţie de Reglare şi retelele de distributie au fost calculate pentru necesarul de
gaze actual şi pentru extindere a constructiilor de locuinte si a societăţilor viitoare .

Pe străzile localităţii Moşniţa Nouă există reţele de gaze naturale presiune redusă
executate din polietilenă care alimentează imobilele existente.

3.2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona nu prezintă riscuri naturale.

Relatia cadru natural- cadru construit
In zona studiata nu există cadru construit.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice
Cutremure de pamant.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile
echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.
Nu exista retele sau artere majore ce pot constitui un risc pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie
Nu exista valori de patrimoniu, monumente de arhitecture sau zone protejate.

Evidentierea potentialului balnear si turistic - dupa caz.
Nu este cazul

Protectia calitatii apelor
Prin amenajarile edilitare propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de

suprafata sau subterane.

Protectia calitatii aerului.
In zona studiata, nu exista surse permanente de poluare a aerului.
Nu exista poluare sonora.

4.2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Din studiul efectuat s-a constatat dorinţa locuitorilor localității de a se valorifica urbanistic
zona studiată.

Cerinţele beneficiarului sunt de a elabora un plan urbanistic zonal care să permită
utilizarea intensivă a acestui teren pentru locuinţe rezidenţiale cu functiuni complementare.

Solicitările prevazute în cadrul avizului de oportunitate 15748/28.10.2015 şi al
Certificatului de Urbanism nr. 167/03.02.2016 eliberate de autorităţile publice locale sunt tot de
realizare a unui PUZ de locuinţe cu funcţiuni complementare.

Opinia elaboratorului acestei documentaţii este de a se realiza o zonă rezidenţială cu
funcţiuni complementare.
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3.3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Se consideră oportun realizarea unui PUZ pentru dezvoltarea unei zone cu caracter
rezidenţial şi funcţiuni complementare.

3.3.2. PREVEDERI ALE PUG

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 şi Calea Urseni, de la sud, se
va lărgi la un prospect stradal de 26m;

- dezvoltarea reţelei de utilităţi.

3.3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona amplasamentului studiat este în totalitate cuprinsă în circuitul agricol, folosinţa sa
fiind de teren arabil.

Pe parcelele destinate constructiei de case unifamiliale, 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 rurală, cu şarpantă de ţiglî şi în

culori deschise.
Solutia aleasă a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma,

dimensiunile terenului, orientarea faţă de punctele cardinale, care să permită o bună însorire a
faţadelor şi curtilor interioare.

Conditiile de climă, cât şi cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite, cu
exceptia faptului că nu se recomanda realizarea de subsoluri.

Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.
Terenul este plan şi nu necesită lucrări semnificative de sistematizare pe verticală.

3.3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Conform PUZ-ului Director propus drumul comunal DC 98 este propus pentru un
prospect de 26 m. Se propun drumuri cu prospect 12m in interiorul parcelei. La nord si la vest
există documentatii de urbanism aprobate. Aceste drumuri se vor prelua si continua pentru a
realiza o reţea de drumuri coerentă.

De asemenea, au fost prevăzute zone speciale pentru spaţii verzi, rigole pentru
scurgerea apelor pluviale, dotări tehnico-edilitare şi spaţii de parcare.
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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 verticală
Dat fiind natura plană a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticală este redus,

lucrările rezumându-se la realizarea pantelor necesare scurgerii şi colectării apelor meteorice la
rigolele stradale.

3.3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ- REGLEMENTĂRI, BILANŢ
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului in suprafata de 19 958 mp,
într-un număr de 26 parcele, din care:

- 20 parcele pentru locuinţe,
- 2 parcele pentru dotări și servicii publice
- 4 parcele pentru zonă verde. Aceste parcele se vor intabula în CF ca şi spatiu verde.
Loturile sunt propuse pentru construcţii individuale (izolate sau cuplate) sau de tip

duplex, cu suprafeţe cuprinse intre 605 mp si 763mp în regim de înălţime de maxim P+1E+M
etaje.

Soluţia propusă, este prevăzută a se realiza etapizat, funcţie de ritmul populării zonei,
precum şi de bugetul comunităţii proprietarilor de teren vizând posibilitatea de finanţare a
dotărilor cu echipare tehnico-edilitară caracteristică 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 locuinţe şi dotări şi 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.
• 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 .
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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

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 19.958 100% - -

Circulatii și zone verzi de aliniament - - 3.610 18,09%

Zona de locuințe - - 13.481 67,55%

Zonă de dotări și servicii publice - - 1.402 7,02%

Spatii verzi - - 1.465 7,34%

TOTAL ZONA STUDIATA 19.958 100% 19.958 100%

Indici urbanistici :

- pentru locuinte

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinţe:

P.OT. Max. = 35 %

C.U.T. Max. = 1,00

Regim de inaltime: P + 1E+M

H maxim cornisa = 9.00m

- retragere fata de aliniament 5,00m

- retragere fata de limita posterioara min. 10,00m pentru loturile de locuinte
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- retragere fata de limitele laterale: retragere de min. 2.00m, resp. H/2 la constructiile ce
depasesc la cornisa inaltimea de 4m

Tipologia de locuire: locuinte individuale, cuplate sau in sistem duplex

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 retragere de min. 2.00m, resp. H/2 la constructiile ce
depasesc la cornisa inaltimea de 4m

Tipologia de locuire: dotari si servicii publice

Invelitoare sarpanta / terasa

Coama paralela cu drumul

Panta acoperisului = 25° - 45°

3.3.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza centralizat prin extinderea reŃelei de alimentare a loc. Mosnita Noua.
Această extindere de reŃea va asigura şi debitul pentru stingerea unui eventual incendiu în zona studiată.

Extinderea de conducta de apa se va executa din Ńeavă de polietilenă PEHD, PE 80, PN10, De90mm pe
toată trama stradală proiectată, de lungime totala aproximativa 340m. ReŃeaua se va echipa cu hidranŃi de incendiu
subterani, ce vor asigura debitul de 5 l/s şi cu cămine de vane pentru sectorizarea reŃelei. Din extinderea retelei de
apa propuse se vor racorda bransamentele de apa. Branşamentul fiecărei parcele la reŃeaua 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 proprietăŃii 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 reŃelei de
distribuŃie a localitatii Dumbravita. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu apă a zonei de
locuinŃe în curs de dezvoltare. Extinderea se va realiza cu conducte de polietilenă PEHD în lungul străzilor majore
(stânga – dreapta faŃă de parcele).

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

HidranŃii se vor amplasa în zona verde la maxim 2 m de carosabil.
La execuŃia hidranŃilor 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.

ReŃeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru incendiu, pe parcelele
propuse, prin conducte PEHD PE80, PN 10.
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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 reŃelele de distribuŃie aşa cum rezultă din breviarul de calcul vor fi asigurate
de staŃiile de pompare ale localităŃii. Dimensionarea retelelor se va face functie de dezvoltarea zonei.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuŃia lucrărilor de investiŃii. La fazele următoare şi anume
Certificat de Urbanism şi AutorizaŃie de Construire pentru lucrările propriu- zise se va obŃine avizul definitiv cu soluŃia
alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuŃie (diametri retele) necesare constructorului precum şi
avizele de gospodărie subterană pentru reŃelele edilitare din zonă.

Debitele de apă necesare pentru nevoile igienico-sanitare, cf. breviar de calcul sunt:

Qzimed = 11.68 mc/zi = 0,135 l/s
Qzimax = 15.19 mc/zi = 0,176 l/s
Qorarmax = 1.87 mc/h = 0,519 l/s

Canalizarea menajera
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
330 m, va avea diametrul minim 250 mm si va deservi intreaga zona construita conform prezentului PUZ.

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.
ReŃeaua interioară de canalizare a zonei studiate se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm, în sistem

gravitaŃional. Pe traseu reŃelelor de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecŃie cu diametru de minim
1 m. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenŃă mare faŃă de agresivitatea solului şi o durată mare
de existenŃă (50 ani).

ReŃeaua de canalizare va fi poziŃionată 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.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reŃelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu
cămine de vizitare amplasate la o distanŃă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051-91. Se mai prevăd
cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcŃiei, de intersecŃie cu alte canale şi în puncte de schimbare a
pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreŃinerii acestora, pentru
curăŃirea 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.

Extinderea retelei de canalizare menajera va fi realizata de catre beneficiar.
Debitului de calcul pentru apa uzata menajera s-a determinat cf. STAS 1846-90:

Quzimed = 9.35 mc/zi 0.11 l/s
Quzimax = 12.15 mc/zi 0.14 l/s
Quorarmax = 1.50 mc/h 0.42 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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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 întreŃinerea spaŃiilor verzi prevăzute si ca rezerva de incendiu, iar prea plinul bazinului de retentie se
va descarca controlat prin intermediul canalului Hcn553 in canalul ANIF CCS297 (Hcn552).

Sistemul de canalizare pluviala va cuprinde:
- rigole pentru colectarea apelor pluviale;
- 1 separator de hidrocarburi SH;
- bazin de retentie BR (110 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 execuŃie se vor respecta distanŃele minime între utilităŃi 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 locuinŃe este de 4 persoane/parcela x 20 parcele = 80
persoane cu regim de functionare 24 ore/zi

• Numarul de personal pentru zonă dotări este de 6 persoane/parcela x 2 parcele = 12 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 80 120 9600

Total Ng = 9600

Qzimed 1= Total Ng  = 11,26 mc/zi 0,13 l/s Kp = 1,15
Ks = 1,02

Qzimax 1 = Qzimed*Kzi = 14,64 mc/zi 0,17 l/s
Kzi=1,15

Qorarmax 1 = Qzimax*Kor/24 = 1,83 mc/h 0,51 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 12 30 360

Total Ng = 360

Qzimed 2= Total Np  = 0,42 mc/zi 0,005 l/s Kp = 1,15
Ks = 1,02

Qzimax 2= Qzimed*Kzi = 0,55 mc/zi 0,006 l/s
Kzi=1,15

Qorarmax 2= Qzimax*Kor/24 = 0,04 mc/h 0,011 l/s
Kor=1,75

Necesar total apa potabila

Qzimed = 11,68 mc/zi 0,135 l/s

Qzimax = 15,19 mc/zi 0,176 l/s

Qorarmax = 1,87 mc/h 0,519 l/s
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Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reŃelei de alimentare a localitatii. Această
extindere de reŃea 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 = 9,35 mc/zi 0,11 l/s

Quzimax = 0,8*Qzimax = 12,15 mc/zi 0,14 l/s

Quorarmax = 0,8*Qorarmax = 1,50 mc/h 0,42 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 110mc, 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 întreŃinerea spaŃiilor verzi prevăzute si ca rezerva de incendiu, iar prea plinul bazinului de retentie se va
descarca controlat prin intermediul canalului Hcn553 in canalul ANIF CCS297 (Hcn552).

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 ha al
PUZ-ului studiat.

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 Ńine 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 secŃiunii 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 reŃinute 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 (1.3481 +0.1402) = 0,20 x 1.4883 = 0,2977 ha
Sdrumuri si platforme=0,3610 +0,55 x 1.4883= 1.1795 ha
Szone verzi = 0,1465 + 0,25 x 1.4883 = 0,5186 ha
Stotal = 1.9958 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
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Ø = 0,95 – pentru acoperis;
Ø = 0,85 – pentru drumuri din asfalt;
Ø = 0,1 – pentru zone verzi.

Clasa de importanŃă a folosinŃei 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 + 540/60 x 0,7 = 18.3 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 (0,2977 x 0,95 +1.1795x 0,85 + 0,5186 x 0,1)
Qp = 0,8 x 90 x 1.3373 = 96.28 l/s

Rezultă debitul de apă pluvială colectat la o ploaie:
Qcolectat = 18.30 x 96.28 x 60 /1000 = 105.72 m3.

Debitul de apă pluvială colectat anual (≈ 100 zile) este:
Qanual = 106 m3 x 100 zile /an = 10600 m3/an.

Bazinul de retenŃie asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 110m3

V = Q x tp =96.28 l/s x 18.30 min ≈ 106 m3.
Dimensiunile bazinului propus sunt:

L = 8 m, B =6 m, H = 2.30 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.

Alimentarea cu energie electrică

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea
consumatorilor ce vor aparea in zona studiata.

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de
case este Pi=20x18 kW = 360 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este
Psim.max.abs.=20x6 kW = 120 kW.

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=8x0,125 W = 1
kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 8x0,125 W = 1,0 kW.

Puterea instalata estimata pentru consumatorii parcelelor de dotari si servicii este Pi=400
kW x 2=800kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.=300 kW x
2=600kW.

Puterea instalata estimata totala este Pi= 1161 kW, iar puterea simultana maxim
absorbita estimata este Psim.max.abs.= 721 kW.

Fiecare parcelă va beneficia de alimentare cu energie electrică. Se propune realizarea
de bransamente in cablu subteran.

Operatorul de distributie va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru
fiecare loc de consum în parte.

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 energie electrică care
va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie
subterană pentru reţelele edilitare din zonă.
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Iluminat public

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa
reziste la lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa
cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric inglobat in corpul
stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza in cablu
pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de
transformare propuse.

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 energie electrică a
iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum
şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Canalizație telecomunicații

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită
multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității
în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm,
fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de
telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații.
La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru

lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru
rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului
precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.
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3.3.7. 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.proiecte si alte activitati viitoare, fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura,
marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de fata este determinat de intentia de a crea o
zona functionala, in acord cu cerintele socio-economice ale zonei, prin crearea de spatii
de locuit, locuri de munca si activitati in concordanta cu mediul urban, in conditii
ecologice.

Remodelarea zonala propusa creaza premisele pentru protectia mediului, cu conditia
respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate
menajere, la colectarea si transportarea deseurlor, precum si la factorii de potential stres
ambiental: zgomot si noxe din traficul rutier.

Acest plan propune realizarea unui spatiu armonios peisagistic, conform cu cerintele
de dezvoltare ale mediului urban, in deplin acord cu normele de protectia mediului.

Amplasamentul in suprafata de 19958 mp este situat in partea de sud a teritoriului
administrativ a comunei Mosnita Noua, pe teritoriul extravilan a localitatii Urseni.

Sunt propuse 20 parcele pentru locuinte individuale, cuplate sau in sistem duplex,
doua parcele pentru functiuni complementare si patru parcele pentru spatiu verde
amenajat. PUZ-ul propus este corelat documentatiile de urbanism elaborate si aprobate
anterior si asigura fluenta circulatiilor. Se propun drumuri cu prospect de 12m si 26m .

Functiunile complementare propuse pentru zona sunt: servicii, alimentatie publica,
pensiuni, mic comert, comert alimentar si nealimentar, administratie, sanatate. Regimul
maxim de inaltime propus este P + 1E +M .

Prin P.U.Z. pentru zonă de locuinte si functiuni complementare, se preconizeaza
creearea de noi spatii de locuit si locuri de muncă, factor benefic la nivelul întregii
comune.

Ulterior aprobarii PUZ urmeaza faza de autorizare a constructiilor propuse: locuinte si
functiuni complementare.

1.B. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe,
inclusiv cela in care se integreaza sau care deriva din ele.
In organizarea amplasamentului s-a tinut seama de prevederile PUZ Director

comuna Mosnita Noua pentru aceasta zona. Aplicarea prevederilor Regulamentului
Local de Urbanism asigura corelarea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatii,
respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementarilor si restrictiilor impuse au
stat urmatoarele obiective prinipale:

- respectarea Ordonantei nr. 79/01.09.2001 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificata, completata si
aprobata prin Legea nr. 413/2002;

- asigurarea indeplinirii masurilor legale si amenajarilor necesare pentru indeplinirea
obiectivelor prevazute.

1.C. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din
perspectiva dezvoltarii durabile.

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

Actualmente terenul are categoria de folosinţă arabil, clasa de calitate III de fertilitate,



PUZ- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE
Amplasament: extravilan localitatea URSENI, comuna MOŞNIŢA NOUĂ, Calea Urseni, CF 409301, jud. TIMIȘ
Beneficiar: Markus Aurora, Avram Rodica-Lucia, Avram Nicolae, Andrei Valeria, Andrei Adrian, Crismar Mircea-Vichentie
Proiect nr.: U309/2014

21

conform aviz OSPA nr. 681/09.05.2016, teren nevaloros pentru agricultura. Prin PUG
Mosnita Noua, doumentatie de urbanism aflat in curs de elaborare, se propune
urbanizarea unor suprafete de teren considerabile, printre care si parcela in studiu.

1.D. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program.
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.

- APA
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 realiza prin extinderea reţelei comunale, cu racord la reteaua centralizata de
alimentare cu apa a municipiului Timisoara.

Apa uzata: canalizarea se va realiza in sistem centralizat, prin extindere si racordare la
reteaua de canalizare existenta .

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea
apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

- AERUL
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, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutire (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 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.

- SOLUL
Nu sunt inregistrate poluari accidentale ale solului.
Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de impurificare a

solului se impart in doua categorii:
- Surse specifice perioadei de executie:
- deseuri depozitate necontrolat;
In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului
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cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental de exemplu prin pierderea de carburanti de la
utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructii. Aceste pierderi sunt nesemnificative
cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele de poluare posibile pot fi :
- Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere.
In vederea eliminarii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de

masuri:
- realizarea de spatii adecvate pentru colectarea selectiva a desurilor menajere (pe

fiecare parcela);
- lucrari de intretinere a solului in zonele verzi, cu plantatii de arbori.

In concluzie din punct de vedere al factorului de mediu - SOL, activitatea de pe
amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare.

- ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind

gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca traficul, ca sursa de discomfort sonor, nu
va afecta populatia, proiectul nefiind intr-o zona suprapopulata.

- RADIATIILE
Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita masuri

suplimentare impotriva radiatiilor.

1.E. Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de
mediu.

Canalizarea şi alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, soluţia ce se
propune este conformă cu normelor europene actuale. Au fost obtinute in acest sens
avize de la regiile si institutiile publice de propfil (SC AQUATIM SA, ABA Banat).
Se va respecta OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 precum si actele

normative subsecvente.

- Managementul deseurilor
In zona amplasamnetului PUZ se identifica urmatoarele categorii de deseuri rezultate ca

urmare a activitatii desfasurate:
- deseuri vegetale
- deseuri menajere.

Deseurile vegetale vor fi valorificate ca ingrasamant biologic pentru culturile proprii pe
fiecare parcela;

Deseurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile locuitorilor.
Pe amplasament nu vor aparea alte tipuri de deseuri. Nu existea efecte reversibile.
Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011, HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005.

- Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Deoarece atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate

folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita
prevederea unor masuri speciale in acest scop.
Din desfasurarea activitatilor propuse nu rezulta consumuri de substante toxice si periculoase.

- Protectia calitatii apelor
Vor fi luate toate masurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificarile si

completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente, respectiv HG 188/2002.
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- Protectia calitatii aerului
In ceea ce priveste protectia aerului se vor respecta prevederile Legii nr 104/2011 privind

calitatea aerului inconjurator.

- Protectia solului
Din punct de vedere al deseurilor rezultate din activitatea obiectivului PUZ, vor fi

respectate Legea 211/2011, HG 856/2002 si in general legislatia in vigoare privind deseurile,
precum si legislatia aplicabila deseurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a
evita infiltrarea in sol a substantelor organice poluante.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special
la:
2.a. Propunerile promovate prin PUZ schimba categoria de folosinta a terenului din

arabil in curti constructii. Aceasta schimbare este ireversibila prin natura actiunii de
urbanizare a unor terenuri situate in vecinatatea intrailanului localitatii Urseni.
Propunerile PUZ au valabiltate 5 ani de zile de la data aprobarii in Consiliul Local,
interval in care trebuie realizate caile de comunicatie, echiparea edilitara si
constructiile de locuinte si dotari.

2.b. Se prognozeaza ca in aceasta zona sa locuiasca un numar de 20 pana la 40 de
familii, la care se adauga activitatea unor firme pe parcelele de dotari.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, avand in vedere pozitia amplasamentului.

2.d. Nu e cazul.
2.e. Avand in vedere caracterul restrans si natura interventiei, pe o suprafata de 19958

mp, nu există riscuri privind afectarea populatiei existente.

2.f. Nu e cazul.
2.f.i. – Nu se semnaleaza zone naturale protejate şi nici patrimoniu cultural

care să fie afectat.
2.f.ii - Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului.
2.f.iii - Modul de ocupare al terenului pentru zonele de locuinte, este reglementat

prin HG525/1996 - Regulamentul General de Urbanism precum si prin
Regulamentul Local aferent PUZ.
POT=35% (parcele de locuit)
CUT= 1.00 (parcele de locuit)
POT=40% (parcele de functiuni complementare)
CUT= 1.2 (parcele de functiuni complementare)

2.g. Nu e cazul.
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4. CONCLUZII

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


