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Pr. nr. 51/2016 

  
MEMORIU DE SPECIALITATE 

 
 

1. OBIECTUL LUCRĂRII 
 Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea unui Studiu de Inițiere pentru 
terenurile situate în Jud.Timiș, Comuna Moșnița Nouă, cuprinzând terenurile identificate 
prin C.F. nr. 402981 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 410012 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413290 – 
Moșnița Veche; C.F. nr. 414887 – Moșnița Veche; C.F. nr. 414886 – Moșnița Veche; C.F. 
nr. 413294 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413296 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413291 – Moșnița 
Nouă; C.F. nr. 413295 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 406356 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 410041 – 
Moșnița Nouă; C.F. nr. 413292 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 409934 – Moșnița Nouă, în 
vederea realizării obiectivului „ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENȚIALĂ 
CU LOCUINȚE COLECTIVE, LOCUINȚE ÎNȘIRUITE ȘI LOCUINȚE INDIVIDUALE 
P+M,P+2E,P+2E+M, DOTĂRI, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII PUBLICE ”.  
 Prin prezentul studiu de inițiere se stabilesc condițiile pentru: 

 Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Reglementarea caracterului terenului studiat; 

 Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și situația 
propusă; 

 Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; 

 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri 
adecvate; 

 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent. 
 
Obiectul Studiului de Inițiere constă în analiza și evaluarea problemelor funcționale și 

tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare a administrației locale și 
județene. 
 

2. SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE 
Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in 

zona amplasamentului  şi informaţiile cu caracter analitic. 
 
Studii de fundamentare cu caracter documentar: 

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul modificata si 

completata cu Legea nr. 215/2006, actualizata în 2013; 

 Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea Executarii Lucrarilor de constructii, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
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 Regulamentul general de Urbanism aprobat cu H.G. 525/1996; 

Reglementarea tehnica – ghid privind metodologia de elaborare si continutul 

– cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM – 010 – 2000 aprobat cu 

ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000 

 O.M.S. 119/2014 – Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de 

viață al populației; 

 H.C.J. Timiș 87/2004 și 115/2008 privind indicele teritorial obligatoriu; 

 Codul Civil; 

 H.C.L. Moșnița Nouă 108/2006 și 7/2007 – privind inidcatorii teritoriali 

obligatorii. 

 

Studii de fundamentare cu caracter analitic:. 
     Mutaţiile funcţionale în zonă relevă predilecţia pentru construcţii cu funcţiuni 

rezidențiale și funțiuni complementare ; 
     Accesibilitatea la căi de circulaţie majore asigură premisele conturării acestui 

program funcţional; 
     Funcţiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un 

impact nociv asupra mediului existent. 
 
 
POT ul maxim în vigoare conform HCJ Timiș nr. 87/2004, pentru zone rezidențiale și 
funcțiuni complementare este de 35%, iar POT-ul propus de studiul de față este de 
33%, pentru zona de locuire, și 40% pentru zona destinată funcțiunilor complementare, 
încadrându-se în prevederile legale. Zona studiată are o suprafață de 73.924 mp.  Este 
delimitat la nord de drumul DC 97/2 și canalul de desecare ANIF, la vest este elimitat de 
drumul de exploatare DE 98/17 și canalul de desecare ANIF HCN 100; la est – drumul de 
exploatare DE 100 și canalul de desecare ANIF HCN 109, iar la sud de drumul de 
exploatare DE 106.  
 

3.  STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE  
 

3.1. Încadrarea în teritoriu 
 Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul extins al 

comunei Moșnița Nouă și este situat în partea nord-vestică a comunei Giroc. 
 Zona studiată este formată din 13 parcele, după cum urmează:  
- C.F. nr. 413291, cu nr. CAD A101/28, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 413292, cu nr. CAD A101/13, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 413294, cu nr. CAD A101/26, având o suprafață de 14.000 mp; 
- C.F. nr. 413295, cu nr. CAD A101/16, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 413296, cu nr. CAD A101/29, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 406356, cu nr. CAD A101/15, având o suprafață de 5.000 mp, 
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 - C.F. nr. 410041, cu nr. CAD A101/14, având o suprafață de 5.000 mp;  
- C.F. nr. 409934, cu nr. CAD A 101/12, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 414886, cu nr. CAD 414886, având o suprafață de 4.962 mp; 
- C.F. nr. 414887, cu nr. CAD 414887, având o suprafață de 4.962 mp; 
- C.F. nr. 402981, cu nr. CAD A 101/22, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 410012, cu nr. CAD A 101/24/1, având o suprafață de 5.000 mp; 
- C.F. nr. 413290, cu nr. CAD A 101/23, având o suprafață de 5.000 mp. 
 
Terenurile studiate sunt bordate la : 

 Nord  – drumul DC 97/2; 

 Vest – drumul de exploatare DE 98/17 și canalul de desecare HCN 100; 

 Est – drumul de exploatare DE 100 și canalul de desecare HCN 109; 

 Sud – drumul de exploatare DE 106. 
 
 
3.2. Caracterul zonei 
 
În prezent, terenurile studiate, au următoarea destinație: 
 
C.F. nr. 402981 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 410012 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413290 – 
Moșnița Veche; C.F. nr. 414887 – Moșnița Veche; C.F. nr. 414886 – Moșnița Veche; 
C.F. nr. 413294 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413296 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413291 – 
Moșnița Nouă; C.F. nr. 413295 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 406356 – Moșnița Nouă; C.F. 
nr. 410041 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 413292 – Moșnița Nouă; C.F. nr. 409934 – Moșnița 
Nouă – TEREN ARABIL 
 
Conform documentației de urbanism nr. 2289/21.12.2016, faza PUZ DIRECTOR – 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local nr. 23/24.05.2005, aria studiată face parte 
din zona rezidențială, cu interdicție temporară de construire până la elaborare și 
implementare PUZ.  

 
3.2.1. Evoluția zonei 
Zonificarea funcţională a ariei studiate s-a făcut ţinând cont de funcţiunea 

predominantă propusă a fiecărei arii studiate şi de proximităţi urbanistice care impun 
constrângeri legate de funcţiune şi/sau indici urbanistici.  

Terenul face parte dintr-o zonă mai amplă de suprafețe de teren, pe care există deja 
P.U.Z.-uri aprobate. Zona este traversată de o rețea de drumuri de exploatare și canale de 
desecare aflate în evidența ANIF. 

În cadrul tipologiei funcționale, ținând cont de reglementările și indicatorii urbanistici 
pentru zonele cu potențial de edificare urbană din județul Timiș, conform HCJ Timiș nr. 
115/2008, amplasamentul studiat face parte din Zone comunale/rurale – rezidențiale cu 
funcțiuni complementare, dotări și servicii publice. 
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Art. 2 Funcțiunea dominantă:  
 
Este cea de locuire, în sistem colectiv sau individual. 
 
Art. 3 Funcţiunile complementare admise ale zonei:  

- Unități comerț cu amănuntul (magazine ) și întreprinderi meșteșugărești ce 
deservesc aprovizionarea zonei; 

- Clădiri cu destinație socială, culturală, edificii de cult, precum și clădiri 
administrative pentru întreținerea zonei de locuit; 

- Spaţii verzi amenajate; 

- Accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje. 
 
 
Art. 4 Utilizări funcţionale: 

- Pensiuni; 
- Alte întreprinderi mici, societăți comerciale prestatoare de servicii cu caracter 

nepoluant; 
- Clădiri administrative, sedii societăți comerciale; 
- Dotări sportive și de agrement; 
- Stații comercializare produse petroliere. 

 
 Aliniament – conform prevederilor ce se stabilesc prin prezenta documentație, cu 

respectarea normelor de însorire și igienă sanitară din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 
119/2004. 

 Regim de înălțime: 
- P+1E – pentru construcțiile de locuit înșiruite, cu 2 apartamente;  
- P+1E+M – pentru construcțiile de locuit colective, cu 4 apartamente; 
- P+2E – pentru construcțiile de locuit colective, cu 6 apartamente 
- P+1E+M – pentru construcțiile de locuit colective, cu 4 apartamente; 
- P+1E+M – pentru construcțiile de funcțiuni complementare. 

 Indici urbanistici:  
- P.O.T. maxim propus 33% - pentru zona cu locuințe înșiruite; 
- P.O.T. maxim propus 33% - pentru zona cu locuințe colective; 
- P.O.T. maxim propus 40% - pentru zona cu funcțiuni complementare; 
- C.U.T. maxim propus 1.05 – pentru zona de locuițe înșiruite; 
- C.U.T. maxim propus 1.05 – pentru zona de locuințe colective; 
- C.U.T. maxim propus 1.20 – pentru zona cu funcțiuni complementare. 

 Reglementările cu privire la ansamblurile protejate sunt specifice (intervenții controlate 
și avizate de instituțiile abilitate). 
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Evoluția acestei zone în cadrul comunei Moșnița Nouă din care face parte, a cunoscut în 
ultimii ani o puternică dezvoltare edilitară datorată, în special, extinderii Municipiului Timișoara 
și construirii de noi zone rezidențiale și de fabrici la periferia orașului. În prezent, beneficiază 
de poziția aceasta privilegiată în zona periurbană a Timișoarei, cunoscând astfel o dezvoltare 
edilitară explozivă cu caracter mixt, rezidențial și servicii. 

 
 3.2.2. Aspectul arhitectural urbanistic 
 
 Aspectul arhitectural al zonei este tipic zonelor rezidențiale, puternic influențat de 
dezvoltarea periurbană a Municipiului Timișoara cu funcțiuni de locuire și servicii. 
 Țesutul urban al zonei studiate este cel al clădirilor destinate locuirii, retrase similar 
față de frontul stradal, cu regim mic de înălțime, între: P+M și P+2E+M. 

Pe terenul studiat nu există elemente naturale sau de relief care să prezinte vreo 
importanţă, sau care să condiţioneze în vreun fel organizarea urbanistică. 

Din punct de vedere public, terenul studiat susține continuarea firească a tramelor 
stradale, a spațiilor verzi de aliniament și a spațiilor pietonale a PUZ-urilor aprobate 
învecinate, astfel se integrează în rețeaua locală dezvoltată sau în curs de dezvoltare. 

 
3.3. Accesibilitate la căi de circulație 
Terenul pe care urmează să se realizeze investiția este bine deservit de infrastructura 

rutieră existentă, având acces de pe DC 97/2, DE 98/17, DE 106, DE 108, cât și prin străzi 
noi create în interiorul zonei propuse prin P.U.Z. 

 
3.4. Situația juridică a terenurilor / Ocuparea terenurilor 
Terenurile care fac obiectul documentației sunt terenuri în proprietate privată, în regim 

economic de terenuri arabile în intravilanul extins al comunei Moșnița Nouă, în suprafață 
totală conform C.F. de 73 924 mp. 

 
Inițiatorii documentației sunt proprietarii terenurilor:S.C. TERRA SPIN S.R.L. ; 

S.C. GIGANT CONSTRUCT S.R.L. ; S.C. DUPLE IMOB S.R.L. pentru S.C. PACK ECOTECH 
S.R.L. ; BALASOIU MIRCEA – ILIE;DOLOMET RADU – ILIE.   

 
Parcelele pe care urmează să se construiască au o formă aproximativ rectangulară, 

după cum urmează: 
 
- C.F. nr. 413291, cu nr. CAD A101/28, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 324 m și o lățime de 16.00 m; 
- C.F. nr. 413292, cu nr. CAD A101/13, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
- C.F. nr. 413294, cu nr. CAD A101/26, având o suprafață de 14.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 430 m și o lățime de 34.00 m; 
- C.F. nr. 413295, cu nr. CAD A101/16, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 
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de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
- C.F. nr. 413296, cu nr. CAD A101/29, având o suprafață de 5.000 mp- cu o lungime 

de aproximativ 343 m și o lățime de 15.00 m; 
- C.F. nr. 406356, cu nr. CAD A101/15, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
 - C.F. nr. 410041, cu nr. CAD A101/14, având o suprafață de 5.000 mp – cu o 

lungime de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m ;  
- C.F. nr. 409934, cu nr. CAD A 101/12, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
- C.F. nr. 414886, cu nr. CAD 414886, având o suprafață de 4.962 mp- cu o lungime de 

aproximativ 221 m și o lățime de 12.00 m ; 
- C.F. nr. 414887, cu nr. CAD 414887, având o suprafață de 4.962 mp – cu o lungime 

de aproximativ 220 m și o lățime de 23.00 m; 
- C.F. nr. 402981, cu nr. CAD A 101/22, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
- C.F. nr. 410012, cu nr. CAD A 101/24/1, având o suprafață de 5.000 mp - cu o 

lungime de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m; 
- C.F. nr. 413290, cu nr. CAD A 101/23, având o suprafață de 5.000 mp - cu o lungime 

de aproximativ 440 m și o lățime de 12.00 m. 
 
Suprafața terenului pe care urmează să se realizeze investiția este de 73.924 mp. 

Orientarea este aproximativ pe direcția N-V / S-E. 
În prezent, terenurile sunt libere de orice construcție. 
 
3.5. Echipare edilitară 
Comuna Moșnița Nouă dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și 

canalizare. În apropierea zonei există proiectate rețele de alimentare cu apă și canalizare, 
precum și canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de 
ploaie. În proximitatea terenului studiat există canale de desecare, după cum urmează: 

- HCN 96 la nord; 
- HCN 100 la vest; 
- HCN 109 la est. 

În vecinătate, există rețea de gaze naturale. Pentru poziționarea exactă a acestora s-a 
cerut un aviz de principiu de la Transgaz Mediaș. 

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene 
care să afecteze amplasamentul; pentru eventuale rețele învecinate se solicită avize de la 
ENEL și TRANSELECTRICA. 

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu, dar nu afectează amplasamentul. 
În prezent, parcela studiată nu are rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare. În 

prezent, localitatea nu dispune de sistem de canalizare a apelor meteorice, acestea fiind 
colectate în rigolele de pe marginea drumului. Canalizarea apelor menajere este colectată în 
sistem centralizat.  
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Există rețele de alimentare cu energie electrică la nivelul localității. 
 
3.6. Disfuncționalități 
Fiind un teren liber de construcții și neutilizat, zona este momentan acoperită de 

vegetație spontană crescută haotic și necesită intervenții în acest sens pentru pregătirea 
terenului pentru construire. 

O problemă comună a satelor de seș privind mediul ambient este praful angregat de 
vânt din zonele agricole înconjurătoare în anumite perioade ale anului. De asemenea, o sursă 
de praf sunt drumurile nemodernizate existente. 

Echiparea tehnico-edilitară – slab dezvoltată. 
Mediul înconjurător – existența surselor de poluare a aerului și solului (canalele ANIF 

neîntreținute și obturate pe alocuri). 
Lipsa spațiilor verzi amenajate. 

 
4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
4.1. Dezvoltare urbană 
Conform prevederilor Documentației de urbanism nr. 2289/21.12.2016, faza PUZ 

DIRECTOR, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean/Local Moșnița nr. 23/24.05.2005, 
zona studiată se încadrează în zona rezidențială, cu interdicție temporară de construire până 
la elaborare și implementare PUZ, pe care se cere prin prezența documentație aplicarea unei 
proceduri de urbanizare de tip P.U.Z. 

În perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentației, se dorește construirea 
unor locuințe înșiruite sau colective în regim de P+1E, P+E+M, P+2E+M. 

Funcțiunea este în conformitate cu caracterul zonei. Conform P.U.G. Moșnița Nouă, 
avem o zonă cu funcțiuni rezidențiale. 
 Construcțiile propuse în studiul de față se încadrează în utilitatea funcțională a zonei, 
respectând regulamentele în vigoare stabilite de P.U.G. după cum urmează: 
 

 Funcțiunea propusă face parte din clădiri cu funcțiune de locuire; 

 Respectă compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea și confortul acesteia; 

 Nu este o construcție poluantă. 
 

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective:  
- realizarea unei zone având funcțiune de locuire adaptată la contextul urbanistic, având 

în vedere caracterul zonei pentru locuire și funcțiuni complementare; 
- corelarea lotizării și a căilor de circulație cu cele prevăzute în documentațiile de 

urbanism aprobate în zonă; 
- armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile RLU aferent P.U.G. Moșnița Nouă; 
- asigurarea alimentării cu apă și epurarea apei uzate în sistem colectiv; 
- asigurarea suprafețelor de teren necesare drumurilor și aleilor de deservire a 

obiectului; 
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- realizarea unui spațiu verde în conformitate cu directivele de mediu în vigoare; 
- respectarea și asigurarea numărului de parcaje pentru funcțiunea și suprafața clădirilor 

propuse. 
 
 4.2. Modernizarea circulației 
 Pentru ca terenul studiat să poată fi urbanizat, s-a ținut cont de următorii factori: 
- corelarea căilor de circulație cu cele prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate 

în zonă; 
- respectarea profilului stradal care să permită atât accesul cu mijloacele de stingere a 

incendiilor, cât și accesul la parcele din drum public direct. 
Astfel, conform planșeI A-04 Circulația terenurilor , documentația prezentă propune 
realizarea legăturilor auto cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă. Se 
realizează cu ajutorul cedării unei suprafețe de 13 733.43 mp din suprafața totală a 
zonei studiate și propune spre lotizare – 73 924.00 mp , rămânând o suprafață de 60 
190.57 mp pentru realizarea parcelelor pentru locuințe individuale cu funcțiuni 
complementare. 

 
 4.3. Zonificare funcţională –bilanţ teritorial, indici urbanistici 

Funcţiunea propusă pe terenul studiat este aceea de locuire, fiind asigurate parcajele, 
circulaţia auto şi pietonală, zona verde aferentă.  

Zonificarea funcţională a terenului s-a făcut ţinând cont de funcţiunea predominantă 
propusă a fiecărei arii studiate şi de proximităţi urbanistice care impuneau constrângeri legate 
de funcţiune şi/sau indici urbanistici. 

 
 

 
 

 
Situaţia existentă 

 
Situaţia propusă 

(mp) (%) (mp) 

Terenul studiat 73.924,00 73.924,00 

Circulaţii pietonale, auto si 
parcaje 

0,00  29,47 % 21 781,59 

Spaţii verzi 
 

0,00  10,75 % 7 945,41 

Clădire pentru locuire  
 P+1E,P+1E+M, P+2E 

și 
funcțiuni complementare 

0,00 59,78 % 44 200,00 

 

 

 
Indici urbanistici 

 
Situaţia 

 
Situaţia propusă 
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 existentă 

P.O.T. – zonă locuințe 0.00% max. 33 % 

C.U.T.- zonă locuire 0,00 max. 1,05 

P.O.T. - funcțiuni complement. 0.00% max. 40% 

C.U.T. -funcțiuni complement 0.00 max. 1.20 

 
Regimul de înălţime:   

 P+1E – clădiri de locuințe cu 2 apartamente – ZONA 1 
 Hmax.= +8.00 m față de C.T.S., pentru construcții de locuit cu 2 
apartamente 

 P+1E+M – clădiri de locuițe cu 4 aparatamente – ZONA 2.1 
 Hmax.=   +11.00 m față de C.T.S., pentru construcții de locuit colective cu 4 
apartamente 

 P+2E – clădiri de locuințe cu 6 apartamente – ZONA 2.2 
 Hmax.=    +11.00 m față de C.T.S., pentru construcții de locuit colective cu 
6 apartamente 

 P+1E+M – clădiri de locuințe cu 4 apartamente – ZONA 3 
 Hmax.=     +11.00 m față de C.T.S., pentru construcții de locuit colective cu 
4 apartamente 

 P+1E+M – clădiri pentru funcțiuni complementare 
  Hmax.=      +11.00 m față de C.T.S., pentru construcții cu funcțiuni 
complementare. 
 
Rezolvarea parcajelor necesare se va face după cum urmează: 

 Pentru zona de locuire se propune realizarea acceselor la parcele din drumul public, 
cu parcarea autovehiculelor în incintă. 
 

 Amplasarea construcţiilor pe parcelă 
 Amplasarea construcțiilor în interiorul zonei propuse spre realizare PUZ va respecta 
următoarele coordonate: 
 
 ZONA 1: 

 Clădirile cu regim de înălțime P+1E vor respecta regimul de aliniere, regulile de 
amplasare a construcțiilor și reglementările ce vizează coerența și caracterul fronturilor 
stradale. Acestea se stabilesc și se detaliază prin regulamentul local de urbanism (RLU) 
realizat la faza PUZ. 
 

 ZONA 2: 
 Clădirile cu regim de înălțime P+1E+M și P+2E - Distanțele dintre construcții vor 
respecta regula aprobată de PMT prin HCL, distanța fiind  ½ din înălțimea propusă pe 
acea latură. 
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 Clădirile cu regim de înălțime P+1E+M și P+2E vor respecta regimul de aliniere, 
regulile de amplasare a construcțiilor și reglementările ce vizează coerența și caracterul 
fronturilor stradale. Acestea se stabilesc și se detaliază prin regulamentul local de 
urbanism (RLU) realizat la faza PUZ. 
 

 ZONA 3: 
 Clădirile cu regim de înălțime P+1E+M - Distanțele dintre construcții vor respecta 
regula aprobată de PMT prin HCL, distanța fiind  ½ din înălțimea propusă pe acea latură. 
 Clădirile cu regim de înălțime P+1E+M vor respecta regimul de aliniere, regulile de 
amplasare a construcțiilor și reglementările ce vizează coerența și caracterul fronturilor 
stradale. Acestea se stabilesc și se detaliază prin regulamentul local de urbanism (RLU) 
realizat la faza PUZ. 
 

                
 Protecţia mediului 
 Aria studiată în cadrul documentației este situată în zona nord-vestică a comunei 
Moșnița Nouă, o zonă mixtă ca funcțiuni – clădiri cu funcțiuni de locuire și funcțiuni 
complementare. 

În cadrul prezentului studiu se prevăd o serie de măsuri, cu implicaţii referitoare la 
impactul asupra mediului: 

-  echiparea tehnico-edilitară proprie; 

- realizarea tramei de circulaţie în incintă şi până la accesul în incintă, cu respectarea 
normelor de protecţie a mediului; 

- recomandarea inserării de spaţii verzi în cadrul  locurilor de parcare şi recomandarea       
realizării parcajelor supraterane din dale înierbate; 

- prin implementarea proiectului propus se va valorifica un teren virant cu potențial redus 
într-o zonă rezidențială, care va asigura extinderea rețelelor de utilități și în același timp 
prevede și realizarea unor zone verzi. 

-se prevăd amenajarea de spații verzi, plantarea de arbori sau pomi ornamentali, atât în 
spațiul aferent circulației auto, cât și în grădinile aferente fiecărei parcele în parte. De 
asemenea, se va amenaja partea de sud a sitului ca spațiu verde. 

Conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, se menţionează CRITERIILE 
pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului: 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: 
a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte 
 activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de 
funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor; 
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Nu este cazul. 
 
b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe 
cele în care se integrează sau care derivă din ele; 

  
Proiectul propus nu crează cadrul pentru derivarea altor programe sau planuri. 

 
c) relevanţă a planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, 
mai ales din perspectiva dezvoltării durabile; 

 
Integrarea consideraţiilor de mediu se face după aprobarea PUZ-ului. În sensul 
dezvoltării durabile se vor lua măsuri în cadrul fazelor ulterioare, în vederea realizării 
anvelopelor clădirii în conceptul eficienţei energetice. 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; 

Având în vedere natura funcţiunii, nu este cazul. 

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi 
comunitare de mediu 

Nu rezultă deşeuri din activitatea propusă. 

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

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; 

Nu este cazul. 

b) natura cumulativă a efectelor; 

Nu este cazul. 

c) natura transfontalieră a efectelor; 

Nu este cazul. 

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu; 

Activitatea desfaşurată nu afectează sănătatea umană şi nu afectează factorii de mediu.  
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e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial 
afectate); 

Nu se afectează prin funcţiunea propusă zona geografică şi marimea populaţiei. 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 

i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Nu este cazul.  

ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; 
Nu se depăşesc concentraţiile maxime admisibile în ceea ce priveşte consumul de 
combustibil sau alţi factori de mediu (zgomot).  
 
iii) folosirea terenului în mod intensiv; 
 
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan 
naţional, comunitar sau internaţional. 
 
 Nu este cazul. 

 
4.4. Dezvoltarea echipării edilitare 
Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor 

propune următoarele lucrări cu caracter tehnico-edilitar: 
- Prin prezentul P.U.Z. se prevede și echiparea edilitară a amplasamentului studiat, 

prin extinderea rețelelor de utilități, apă, canal, energie electrică, gaze naturale, 
telefonie. 

- P.U.Z.-ul nu influențează alte planuri sau proiecte existente, dar creează 
posibilitatea de extindere a rețelelor edilitare în cazul dezvoltării zonelor 
învecinate. 

- Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând 
a fi evacuate periodic; 

 
De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor 

întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor 
edilitare. 
 

5. CONCLUZII 
Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic Zonal Director 

al Comunei Moșnița Nouă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local HCL nr. 23 din 
24.05.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a 
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zonei se desprind următoarele concluzii: 

 funcţiunea propusă (clădire cu funcţiune de locuire și funcțiuni complementare) a 
apărut ca urmare a dezvoltării zonei şi a cererii existente pe piaţă; 

 realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația 
în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale comunei Moșnița Nouă și ale zonei 
periurbane a Municipiului Timișoara; 

 rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor 
legate de mediu. 

 
 
 
 
 

 
                                                  Întocmit: 
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