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1.1.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI - PROGRAM 
 

 Prezenta documentaţie are ca obiect studierea posibilităţilor de conturare a unei zone de 
locuire cu funcţiuni complementare în extravilanul comunei Moşniţa Nouă, pe arealul reprezentat de 
parcela Ps 68/17. 
 
 Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt: 
- reglementarea gradului de constructibilitate a terenului; 
- rezolvarea circulaţiei şi a aceselor carosabile. Rezervarea suprafeţelor de teren, necesare 
viitoarelor drumuri; 
- propunerea infrastucturii tehnico - edilitare. 
 Terenul pentru care se elaborează prezenta documentaţie în fază de Plan Urbanistic Zonal, 
are o suprafaţă totala de 24.500 mp şi este identificat astfel: 
- proprietari: 

 
- Proprietar:   JURJE NICOLETA-MARIA 

 
                                                                                               

- Terenuri              Ps 68/17 - pasune - 24 500 mp 
-  

1.1.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢI, PENTRU 

ZONA STUDIATA 
Conform intenţiilor conturate prin Planul Urbanistic Zonal Director al localităţii Moşniţa Nouă şi 

parcelările efectuate în vecinătatea zonei studiate, acesta are destinaţia de zonă de locuire cu funcţiuni 
complementare. 

Certificatele de urbanism eliberate de Consiliul Judeţean pentru alte terenuri înscrise în 

această zonă, confirmă intenţiile de dezvoltare a unei zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare in 
perimetrul arealului studiat. 

 
1.1.3 SURSE DOCUMENTARE 
 

• LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ  

Pentru întocmirea acestei documentaţii s-au consultat: 

P.U.Z. Director Moşniţa Nouă; în urma analizării documentaţiilor mai sus menţionate, se pot 

trage următoarele concluzii generale: 

- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de 

zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare; 

soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelările şi P.U.Z.-urile 

deja aprobate în zonă, de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de 

trama majoră propusă de planurile urbanistice zonale aprobate în imediata vecinătate, 

echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee si reţele pentru alimentarea cu apă, 

canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ 

Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării 

subterane din zonă. 

Conform avizului emis de SC ELECTRICA SA amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat 

de existenţa unei linii aeriene. 

Conform avizului emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de reţele de 

telefonie. 
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Conform avizului E-ON Gaz Romania, nu există reţele de gaz în zonă care să afecteze terenul 

studiat. 

Conform avizului emis de AQUATIM pe amplasament nu exista reţele, proiectarea PUZ-ului tinand 

cont de condiţiile avizului. 

• DATE STATISTICE Nu e cazul. 

 

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 

2.1 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

POZIŢIA ZONEI FATĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII 

• Terenul studiat se află la nord de localitatea Moşniţa Nouă, în vecinătatea 
drumului De 77 si De 66. 

• RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIŢIEI. 
ACCESIBILITĂŢII. COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR. SERVIREA CU INSTITUŢII 
DE INTERES GENERAL. EŢC..L 

• Terenul (S= 24 500 mp ) se învecinează cu: 
• La nord - Ps 68/18; 
• La est - DE 66; 
• La vest -HCn71; 
• La sud -.Ps 68/16. 

 

Zona studiată este accesibilă de pe drumul de exploatare DE 66 şi de pe drumurile generate de 

planul urbanistic zonal aprobat la nordul parcelei studiate, pe parcela Ps 68/18. 

2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTAU! DEJA ELABORATE 
« 

Zona pentru care se întocmeşte Planul Urbanistic Zonal este situată intre De 77, Hcn 71 şi De 66. 

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic Zonal Director al localităţii Moşniţa Nouă, 
menţionăm: 

- pentru realizarea locuinţelor solicitate de populaţie se are în vedere reparcelarea suprafeţelor şi 

extinderea suprafeţelor cuprinse în intravilanul aprobat; 
- zona aferentă circulaţiei necesită creşteri în suprafaţă, modernizări, realizări de noi trasee; 
- echiparea edilitara a localităţii se propune a se dezvolta cu noi trasee si reţele pentru alimentarea 

cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 
Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţă de 24 500 mp , are următoarele 

caracteristici dominante: 

- existenţa unui element valoros de cadru natural; 
- prezenta drumului de exploatare, ce faciliteaza generarea traseelor pentru drumurile de acces; 

2.3 CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.Z. 

Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării 

subterane din zonă. 
Pe tot parcursul elaborării documentaţiei de faţă, s-au făcut repetate consultări împreună cu 

factorii de decizie ai Serviciului Urbanism ai Consiliului Judeţean Timiş şi Primăriei Comunei Moşniţa 

Nouă. 
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             2.4 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

• ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE 
URBANISTICĂ: RELIEFUL. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ. CLIMA. CONDIŢII GEOTEHNICE. 

RISCURI NATURALE 
Terenul are o suprafaţă relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare, 

deci are asigurată stabilitatea generală. 

Platforma menţionată face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasă denumită 
Câmpia Banatului. Astfel zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se 
datorează influenţei apelor curgătoare, care au dus la transportarea şi depunerea de particule fine (din 

diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de bază. 
Suprafaţa relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în retragere, cursuri 

rătăcitoare cu numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni 

şi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri şi nisipuri, care prin asanarea apelor 
s-a ajuns la straturi în genere separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază. 

în asemenea situaţii, stratificaţia poate să se schimbe pe distanţe uneori mici. 

Geologic. Zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, 
reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu extindere la peste 11 m 
adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la cca. 1.400 -1.700 m adâncime şi este străbătut de o 

reţea densă de microfalii (fracturi). 
Seismicitatea. Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadrează amplasamentul 

studiat în zona “D” cu o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec. 

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,80m. 

2.5 CIRCULAŢIA 

• ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE Având în 
vedere că toate terenurile ce fac obiectul studiului de faţă au în prezent caracter agricol,circulaţia s-a 
desfăşurat până în prezent prin intermediul drumurilor agricole existente. 

Din moment ce intenţiile de viitor presupun dezvoltarea unei zone rezidenţiale, tratarea circulaţiei rutiere va 
trebui să ţină în balanţă atât relaţia cu intravilanul municipiului, cât şi corelarea cu teritoriul administrativ 
Moşniţa Nouă - Ghiroda şi arterele majore deja generate. 

• CAPACITĂŢI DE TRANSPORT. GREUTĂŢI ÎN FLUENTA CIRCULAŢIEI. INCOMODĂRI ÎNTRE 
TIPURILE DE CIRCULAŢIE. NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE SI DE 
REALIZARE A UNOR ARTERE NOI. INTERSECŢII CU PROBLEME. PRIORITĂŢI 

La momentul actual accesul pe terenurile din arealul studiat se face pe drumurile de exploatare existente. 
Având în vedere destinaţia propusă a zonei studiate va trebui creată o soluţie pentru viitoarele circulaţii ce 
vor avea ca punct de start traseele actuale al drumurilor de exploatare şi vor deservi zonele rezidenţiale 
propuse. De asemenea se vor crea artere noi de circulaţie pentru o fluenţă mai bună a traficului. 

            2.6 OCUPAREA TERENURILOR 

• PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ 

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este in prezent cea de pajiște 
permanentă. 

• RELATIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI 

Conform prevederilor P.U.Z. Director Moşniţa Nouă, în vecinătatea arealului studiat se prevăd 
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dezvoltări de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare. De asemenea se propun şi zone destinate 
serviciilor. 

• GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT 

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 24 500 mp, pajişte în extravilan. 

• ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI 

CONSTRUIT în zona aferentă terenului studiat nu 

există construcţii. 

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI. IN CORELARE CU ZONELE VECINE 

Funcţiunile complementare aferente noii zone de locuinţe, vor asigura necesarul noului cartier cu 

mici dotări, cum ar fi spaţii verzi amenajate şi zone agrement, etc. 

• ASIGURAREA CU SPATII VERZI 

în stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu 

verde amenajat. 

. EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE 

Nu este cazul. 

• PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITĂTI 

Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii: 

a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie): 

traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare 

intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv 

asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri 

noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de servicii; 

b) funcţionale 

- nu sunt; 

-  

            2.7 ECHIPAREA EDILITARĂ 

1. Căi de comunicaţie 
în prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DE 66. 

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfunctionalităti ale circulaţiei rutiere: 

- zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter de 
păşune, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente sau pe 
drumurile generate de planurile urbanistice zonale aprobate în imediata vecinătate, dar care 

nu au continuitate; 
- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, cea de zonă de locuire şi funcţiuni 

complementare, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din 

punct de vedere al circulaţiei rutiere. 
2. Alimentare cu apa si canalizare - situaţia existenta 

In zona studiata in PUZ vor exista reţele de apa-canal aflate in administraţia R.A.A.C. AQUATIM 

(apa - 0 100 mm si canal - 0 250 mm). Prin avizul DTAC, se permite folosirea reţelelor existente in zona 
studiata in PUZ, cat si extinderea acestora, cu îndeplinirea cerinţelor mentionate in aviz. 

3. Alimentarea cu gaze naturale 

Conform avizului D.G.N.TG.MUREŞ, nu există reţele de gaz în zonă care să afecteze terenul 
studiat. 

4. Alimentarea cu energie electrică 

Conform avizului emis de SC ELECTRICA SA amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat 
de existenţa unor linii aeriene. 

5. Telefonizare 

Conform avizului emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de reţele de 
telefonie. 
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6. Reţea de televiziune în cablu 
în zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu. 

            2.8 PROBLEME DE MEDIU 

• RELAŢIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT 
Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au în prezent, categoria de folosinţă de pajişti 

permanente. 

în acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o 

dezvoltare coerentă de zone de locuire şi funcţiuni complementare, este în continuă creştere. 

Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele 

ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi. 

• EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE SI 

ANTROPICE Nu e cazul. 

. MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAŢII SI DIN 

CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE. CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ Nu e cazul 

• EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECŢIE Nu e cazul. 

• EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR SI TURISTIC 

Nu e cazul. 

 

             2.9 OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la 
organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- extinderea funcţiei de locuire adaptată la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; 

- asigurarea de terenuri rezervate funcţiunilor complementare şi serviciilor; 
- asigurarea necesarului de spaţii verzi; 
- cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios, asigurarea 

utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată 
 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea şi actualizarea elementelor operate 
în ultimii ani în zonă. 

Intenţiile de extindere a zonelor de locuire şi funcţiuni complementare, au generat şi pun în 

continuare problema apariţiei de noi străzi. Unul din scopurile propuse ale documentaţiei de faţă este şi 
clarificarea caracterului şi a secţiunii transversale a acestor noi drumuri. 

 3.2 PREVEDERI ALE P.U.Z. 

Teritoriul studiat prin documentaţia de faţă nu a făcut până în prezent obiectul unui studiu de 

urbanism. Conform planului Urbanistic Director al localităţii Moşniţa Nouă, se evidenţiază tendinţa de 
unificare a intravilanului extins cu cel al municipiului Timişoara. 

 3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Se propune generarea unei zone de locuire cu funcţiuni complementare cu obligativitatea 



S.C. VEST ARHITECT S.R.L. 
Timisoara, Str. TIGRULUI nr. 40, tel. 0724942442 
J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165 

Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX Banca Transilvania 

 

  
 

 

7 | 1 0  

 

propunerii unui minim 7% din suprafaţă de spaţii verzi. 

 3.4 MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

Zona de locuinţe propusă în cadrul prezentei documentaţii este amplasată la sudul localităţii 

Moşniţa Nouă, în imediata proximitate a drumului ce leagă comunele Moşniţa Nouă şi Urseni. 
Din punct de vedere al lucrărilor rutiere existente, zona studiată este mărginită de drumul de 

exploatare DE 66 la est. în prezent acestă stradă este din pământ, cu o lăţime de cca. 4m. 

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului cvartal de locuinţe, se propune amenajarea unei 
reţele de străzi cu caracter de deservite locală, racordate la reţeaua stradală prevăzută în planurile 

urbanistice limitrofe. 

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităţi (Ord. M.T. nr. 50/1998). 

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de 

canalizare proiectată în zonă (vezi volum lucrări edilitare). 
Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi modeme alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră 

spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 

La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între străzi. 

 3.5 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ 

TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI 

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au 
condus la următoarele principii de lucru: 

generarea unei zone de locuire şi funcţiuni complementare, ce va fi introdusă în 
intravilanul extins al localităţii Moşniţa Nouă, pe parcela Ps 68/17 ce are suprafaţă de 
24.500 mp; 

asigurarea accesului în zona studiată; 
rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi şi funcţiuni complementare; 
asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zona, în vederea realizării unei zone 

rezidenţiale cu funcţiuni complementare coerente, valorificandu-se potentialul zonei; 
asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea 
dezvoltare; 
asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zona: 

alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor 
anexate, etc. 

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile P.U.Z. Director Moşniţa Nouă 

şi corelat cu celelalte intervenţii din zonă. 
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BILANŢ TERITORIAL 

 

 3.6 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

Alimentare cu apă propusa 

S-a avut în vedere asigurarea necesarului de apă pentru zona de parcele avand ca beneficiari JURJE 

NICOLETA-MARIA, formata din 24 parcele. 

Apele pluviale sunt colectate de rigole pluviale deschise, amplasate pe marginea drumului, 

urmând ca apoi sa fie descarcate in bazinele de retentie prevăzute in zona verde. 

Volumul fiecărui bazin de retentie este de 30 mc. 

Apa acumulata va fi utilizata la stropit zonele verzi. Bazinele de retentie vor fi integrate intr-o 

amenajare peisagistica in aceasta zona de agrement. 

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI Suprafaţa si natura juridică a terenului ce urmează a fi 
ocupat 
Pentru parcelarea zonelor studiate şi pozarea lucrărilor edilitare este necesară ocuparea 

temporară pe perioada execuţiei - pentru reţele. 

Caracteristicile geologice ale terenului de amplasament. 
Conform studiilor geotehnice elaborate pentru diferite lucrări din apropierea zonei s-au identificat 

umpluturi de pământ de cca. 0,40 m, argile până la cca.0,80 m, urmate de straturi de nisip şi pietriş. 
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054 -77 este 0.80 m. 
In urma studiilor făcute în zonă apa freatică se găseste la 1,50 - 2 m. 

La data întocmirii proiectelor de execuţie pentru lucrărire descrise mai sus se vor elabora studii 
geotehnice pe amplasament. 

In conformitate cu prevederile Normativului P. 100/92 şi harta de zonare seismică a teritoriului, 

comuna DUMBRAVITA se încadrează într-un amplasament cu condiţii specifice zonei “ D “ ( Ks = 0.16 ) şi 
perioada de colt Tc = 1. 

Clasa de importantă a obiectului este III conform P. 100/92. Categoria de importantă “C” 

constructii de importantă normală conform H.G. 261/1994 anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de 

SUPRAFEŢE TEREN SITUAŢIA EXISTENTA mp SITUATIA PROPUSA 

mp 

Păşune 24 500 - 

Locuinţe pt max. 2 familii - 12.595 = 51,4% 

Locuinţe multifamiliale - 1.165 = 4,8% 

Locuinţe cu funcţiuni 

complementare 

- 934 = 3,8% 

Dotări şi servicii - 1.715 = 7% 

Spaţii verzi _ 1.715 = 7% 

CIRCULAŢII 

Carosabil, trotuare, parcări 

- 6.376 = 26% 

TOTAL 24 500 24 500= 100% 
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importantă a construcţiilor. 

• Alimentarea cu energie electrica 

în zonă apar noi consumatori de energie electrică. 

Bilanţul consumatorilor se apreciază astfel: 

- 23 locuinţe în regim P+1E+M 
23 x 15 kW / loc Pj = 345kW 

Ps = 173 kW 

-1 obiective cu funcţiuni complementare Pj = 120 kW 

1 x 120kW / obiectiv Ps = 60 kW 

- iluminat stradal: -12 LL x 0,25 kW / LL Pj= 3 kW 
Ps = 3 kW 

TOTAL Pi = 468 kW 
Ps = 236 kW 

Pentru alimentarea cu energie electrică a locuinţelor şi obiectivelor se propune amplasarea unui 

post trafo prefabricat şi racordul de 20kV aferent din sursă ENEL - ELECTRICA SA. 

De la post trafo pleacă reţele stradale în execuţie subterană ( ~ 1320m) de la care prin intermediul 

cutiilor de distribuţie se realizează branşamente individuale la locuinţe şi obiective cu funcţiuni 

complementare. 

Pe drumurile de circulaţie propuse se va prevedea şi iluminat stradal executat cu cablu subteran, 

stâlpi metalici şi corpuri de iluminat stradale. 

Toate aceste lucrări se execută de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări pe baza 

proiectelor elaborate de ENEL - ELECTRICA BANAT SA. 

 

• Telecomunicaţii 

ROMTELECOM-ul sau alţi operatori de telecomunicaţii vor dezvolta reţele în zona studiată, de la 
care se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective. 

• Reţea TVC 

Operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de cabluri TV în zona studiată, de la care se vor 

realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective. 

în proiectare şi execuţie se vor respecta toate normele şi normativele in vigoare. 

• Alimentarea cu gaze naturale 

Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de 

solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara. 

• Gospodărie comunală 
Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în 

containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza 
unui contract şi transportate la deponeul municipiului Timişoara. 

 3.7 PROTECŢIA MEDIULUI 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate 

aspectele sale: economice, ecologice, estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii 

mediului. 
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Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea 

primului este profitabilă şi contribiue la dezvoltarea celui din urmă. 

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. 

• Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puţin a unui arbore la o 

suprafaţă de 150 mp de parcelă construibilă. 

• De asemena spaţiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 25% din suprafaţa lotului 

• Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor 

aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. 

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 locuinţe, locuitorii vor avea nevoie de servicii, funcţiuni complementare aferente 
noilor dezvoltări rezidenţiale. 

1. b. Se încadrează în P.U.Z. director Moşniţa Nouă. 
1. c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă de pajişte, dar nu este un teren valoros 

pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului 

OS.PA. 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 rezidenţiale nu afectează 

mediul, fiind P.U.Z. pentru locuinţe. în zona respectivă nu se desfăşoară activităţi industriale 
şi nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul. 

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 locuri de muncă prin 
serviciile create,se realizează locuinţe noi, spaţii verzi aferente, locuri de joacă pentru copii, 

extinderea zonei rezidenţiale a localităţii. 
2.b. Nu e cazul. 
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 

1. 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. 

 3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau 

lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea 

suprafeţelor de teren necesare. 

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a 

condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. 
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 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

• înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG 

Arealul studiat, nu este inclus într-un plan urbanistic. Conform intenţiilor deja conturate în 

propunerile conţinute în Planul Urbanistic Zonal Director Moşniţa Nouă, zona studiată se înscrie 

din punct de vedere al zonificării funcţionale în zonă de locuire cu funcţiuni complementare şi 

servicii. 

• Categorii principale de intervenţii care să suspnă materializarea programului de dezvoltare 

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei şi extinderea 

infrastructurii tehnico - edilitare. 

• Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate 

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale si a cel cu funcţiuni 

complementare în extravilanul localităţii Moşniţa Nouă, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât 

si posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii 

armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor si serviciilor necesare 

funcţionării. 

întocmit, 
Ec. Arh. CRISTINA BABESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


