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05.  MEMORIU PREZENTARE 

 

5.1. INTRODUCERE 
  
5.1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
  Prezenta documentaţie s-a întocmit la cererea beneficiarului S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L. 
privind obiectul de investiţii : 
 
 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENJARE 
SPALATORIE AUTO 

 
 
 Elaboratorul documentaţiei este S.C. PRALEA GROUP SRL cu respectarea prevederilor 
din GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL 
PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU / GM 009-2000 si in conformitate cu legislatia in vigoare 
privind domeniul urbanismului. 
 Obiectul prezentei documentaţii este dat de necesitatea obţinerii aprobării Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru investiţia  promovată. 
 Datele sintetice de recunoaştere pentru investiţia în discuţie sunt următoarele: 
 
DENUMIREA LUCRĂRII :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU-  AMENAJARE 
     SPALATORIE AUTO 
 
BENEFICIAR :   S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L.  
 
PROIECTANT GENERAL  : PRALEA CLAUDIU  – SC PRALEA GROUP SRL  
 
DATA ELABORARII :         NOIEMBRIE 2011 
 
5.1.2. Obiective 
 Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. îşi propune să constituie suportul juridic, 
instituţional şi tehnic pentru amenajarea  unei spalatorii auto pe terenul situat în intravilanul 
localităţii Timisoara, str. Demetriade nr. 19, conform extrasului de Cf 403775. 
 Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condiţiile pentru: 
• Modul de utilizare funcţională a terenului; 
• Definirea datelor de temă; 
• Modul de ocupare al terenului (POT, CUT, H.max.). 
 
5.2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
    
5.2.1. Încadrarea în teritoriu 
 Terenul studiat este situat în intravilanul localitataţii Timisoara, judeţul Timiş, str. 
Demetriade nr. 19. Terenul studiat are suprafaţa totală de 605.00mp., înscris în C.F. nr. 403775 
Timisoara, jud. Timiş, nr. Topo 3388;3389/1/1. Terenul este proprietatea LORENTZ VERGICA, 
intabulare , drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, dobandit prin conventie, cota initiala 
¼, cota actual ¼, MIRCU VIENA intabulare , drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, 
dobandit prin conventie, cota initiala ¼, cota actual 2/4, si CADAR CLAUDIA BIANCA intabulare 
, drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, dobandit prin conventie, cota initiala ¼, cota 
actual ¼ . 
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 Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : 
- la sud- est: str. Demetriade  
- la sud - vest: proprietate privata nr. Top 3387  
- la nord- est: proprietate privata nr. Top3392,3393 
- la nord - vest: proprietate privată nr. Top 3394 
 Parcelele cu care se învecinează pe limitele laterale şi posterioare sunt proprietăţi private. 
Pe terenul este construită o casa cu un regim de înălţime parter conform extrasului CF anexat,  
 
5.2.2. Surse documentare 
 Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona 
adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc 
direcţiile de dezvoltare ale teritoriului: 
-  Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; 
- Ridicare topografică pentru zona studiată, 
     La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: 
- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu 
/ GM 009-2000. 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism şi alte documente 
sau norme cu caracter de reglementare; 
- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. 
- H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009  pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului 
pentru desfasurarea exercitiilor comerciale de tip spalatorie auto, schimbare cauciucuri, 
echilibrare roti si centre de diagnoza pentru masini pe raza Municipiului Timisoara 
 
 
5.2.3. Evoluţia zonei 
 Terenul studiat în cadrul P.U.D se situează în intravilanul localităţii Timisoara - UTR 24. 
 Amplasamentul este poziţionat pe str. Demetriade nr. 19.  
 Prin această documentaţie de urbanism se propune amenajarea în zona studiată a unei  
spalatorii auto, conform legislatiei in vigoare .  
 Accesul la parcelă se realizeaza direct din str. Demetriade nr. 19 conform proiectului de 
drum anexat ( a se vedea avizul favorabil Comisia de Circulatie – Primaria Timisoara). 
 
 
5.2.4. Elemente ale cadrului natural 

În vederea realizării documentaţiei s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat. 
Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan, situat la nivel cu strada. Din punct de vedere 
seismic se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Tc=0.7 s şi a=0,16. 

Identificarea pe teren a parcelei s-a realizat de către topografi autorizaţi, care deţin în 
exclusivitate răspunderea pentru identificarea corectă a acesteia. 

 
 

5.2.5. Circulaţia 
 În prezent, accesul pe parcelă se face din str. Demetriade nr. 19. 
 
 
5.2.6. Ocuparea terenurilor 

 În prezent pe teren este construită o casă cu un regim de înălţime parter. Conform 
PUZ aprobat prin HCL 186/2003 destinatia terenului este cea de locuinte si functiuni 
complementare si partial servicii de interes general – UTR 24.  
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5.2.7. Echiparea edilitară 
a) Alimentare cu apă şi canalizare menajeră 

Zona studiată este echipată cu reţele locale de alimentare cu apă şi canalizare. In prezent 
exista un bransament de apa PE32 de pe strada str. Demetriade nr. 19, cu un apometru DN20 
care asigura necesarul de apa menajera potabila si apa tehnologica. 
 Necesarul de apã tehnologica pentru investitie (Qc. = 1.0 l/s), este asigurat de la oras 
printr-un bransament de apa PE32 pe care este montat un apometru DN20. 
 Debitul de ape uzate provenite din cladire sunt preluate de o conducta din PVC-KG-
DN200, sunt trecute prin camine de canalizare, dupa care sunt deversate in canalizarea 
orasului, iar solutia propune spre neschimbare cu pastrarea racordului de canalizare existent 
PVC KG DN200. 
 Inainte de caminul de racord atat apele pluviale cat si apele menajere provenite in urma 
procesului de spalare vor fi trecute prin statie de deznisipare si separare hidrocarburi. 
 Apele pluviale de pe acoperişul clãdirii si spatii de asfalt QPL = 4.05 l/s sunt preluate de 
caminul prevazut si de aici in sistem unitar sunt deversate la canalizarea orasului. 
 Debitul total de ape evacuate la canalizarea orasului prin intermediul caminului de racord 
si conductei de canalizare PVC-KG 200 este de 8.91/s 
 
c) Alimentarea cu energie electrică şi telefonie 

În zonă există reţele electrice şi anume LEA JT . Pentru alimentarea cu energie electrică 
necesară noii funcţiuni se va utiliza branşamentul existent pe parcelă, cu posibilitatea adăugării 
unui spor de putere dacă este necesar . Perimetrul incintei şi parcările vor fi iluminate. 

Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA 
BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. 

In zona exista retea de cabluri telefonice instalte in sapatura si canalizatie, conform 
avizului Romtelecom nr. 21925/10.11.2011. Lucrarile de executie vor respecta conditiile impuse 
in aviz. 
  

5.3. SITUAŢIA PROPUSĂ SI REGLEMENTARI URBANISTICE 
 
5.3.1. Reglementări – zonificare funcţională 

Zona reglementată prin prezenta documentaţie are o suprafaţă de 605.00 mp. În urma 
solicitărilor beneficiarului se propune ca pe terenul studiat să se realizeze amenajarea unei 
spălătorii auto. 
   Reglementări – configurare spaţială 
a Propunere de mobilare 
 Se vor realiza amenajările conexe funcţiunii, respectiv platformă pentru spălarea, uscarea 
si asteptarea autoturismelor. 
 
b Funcţiune 

Funcţiunea amenajării propuse este în principal de servicii, respectiv  Spălătorie auto si 
schimbarea de destinatie a cladirii de locuit in cladire birou administrativ spalatorie. 
           Numărul total de locuri în incintă pentru autoturisme este de 3 locuri: 1 pentru spălare şi 1 
pentru uscare şi 2 pentru asteptare. 
 Astfel spălătoria auto va funcţiona doar în spaţiu complet închis corespunzand 
necesităţilor şi confortului populaţiei din zonă, fără să dăuneze relaţiilor cu vecinatăţile, fiind 
puse în practică toate măsurile pentru protecţia mediului înconjurător 
 Sursele generatoare de zgomot (compresoare, aspiratoare, etc.) vor fi izolate fonic. 
 
5.3.2. Amplasarea construcţiei pe parcelă 

 Amplasarea delimitărilor pentru parcarea autoturismelor se va face cu respectarea alinierii din 
zonă, pe parcelele învecinate. 
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 Amplasarea obiectivului pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în 
Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii. 

 Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri 
(construcţii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998. 

 Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si 
dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a 
necesarului de parcaje. 

Perimetrul investitiei se afla la o distanta de : 
- 18.05 m fata de proprietatea din partea de nord- vest; 
- 17.64 m fata de proprietatea din partea de nord est. 

 
5.3.3. Lucrări rutiere, accese şi parcaje 

 
Accese 
Accesul principal  pe parcelă se va realiza de pe str. Demetriade nr. 19 asa cum rezulta 

din proiectul de drum. 
Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de 

intervenţie în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare. 
 
 Parcaje 
În incintă se vor realiza locuri pentru staţionarea temporară a autoturismelor, pe perioada 

aşteptării.  
 

5.3.4. Reţele edilitare 
Zona din care face parte parcela analizată în P.U.D. este echipată edilitar, iar pe parcelă 

există branşamente la reţeaua de alimentare cu apa şi canalizare a Municipiului Timişoara, 
precum şi la reţeaua de alimentare cu energie electrică, care asigurau utilităţile pentru clădirea 
ce exista pe parcelă. 

Noile amenajari vor utiliza branşamentele existente, cu posibilitatea redimensionării 
acestora dacă este cazul, şi se vor racorda la alte utilităţi necesare prin branşamente sau prin 
extinderea reţelelor existente. Toate reţelele proiectate se amplasează pe domeniu public. 
 
a Alimentare cu energie electrica 
  Pentru alimentarea cu energie electrică necesară noii funcţiuni se va utiliza branşamentul 
existent pe parcelă, cu posibilitatea adăugării unui spor de putere dacă este necesar . Perimetrul 
incintei şi parcările vor fi iluminate. 

Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA 
BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. 
 
b Alimentare cu gaze 

Cladirea se va alimenta cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic de gaz si avizul 
regiilor autonome de resort, respectiv, în cazul extinderii de-a lungul strazii Demetriade a retelei 
de gaz. Proiectarea si executia se vor asigura prin intermediul societatilor comerciale cu specific, 
acreditate in domeniu. 

 
c Alimentare cu apa 
Spalatoria auto  se va alimenta cu apa in conformitate cu proiectul tehnic de interior si avizul 
regiilor autonome de resort. Necesarul de apã s-a determinat în baza echivalentilor de debit si 
presiunile normale de utilizare pentru unitati de productie 
Debitul de calcul se calculeaza cu relatia: 
Qc=a(0,15 EE 004,0+ ) 



          
 
DENUMIRE PROIECT  : PLAN URBANISTIC DE DETALIU –  AMENAJARE SPALATORIE AUTO 
NR. PROIECT              :  048/2011 
BENEFICIAR                : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. 
AMPLASAMENT           : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 
FAZA DE PROIECT      : PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

                                                                                                                                      

a – coeficient adimensional in functie de temp. la care se prepara apa calda si are valoarea de 
1,00 
E=E1+E2=67.2 
E1-suma echivalentilor de debite ai bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda 
E2-suma echivalentilor de debite ai robinetelor de apa rece 
Qc=1,50 l/s 
 
B. Canalizare menajerã 
Dimensionarea instalatiilor de canalizare menajera s-a facut conform STAS 1795-87 
Debitul de calcul: 
Qc=qs+qsmax 
 qs= Esaxcx , unde a=0,33, c=0,7 
Es-suma echivalentilor de debit =154 
qs= Esaxcx =2,86l/s 
qsmax=2,0l/s debit specific pentru un closet cu rezervor montat la semiinaltime 
Qc=2,86+2,0=4,86l/s 
 
C. Canalizare pluvialã 
Debitele pluviale evacuate la reteaua de canalizare sunt determinate conform STAS 1846/90: 
Debitul maxim al apelor pluviale este: 
Q = 0,0001x i x ∑ SØ 
tp = ts = tcs + L/60 vI 
i = 180 l / s ha 
tp = 5 min. 
Q = 0,0001 x 180 x 260 x 0,90 = 4.05 l/s 

Decontarea consumului de apa si canal inregistrat de apometrul bransamentului , se va 
face in baza prevederilor Regulamentului de functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa 
si canalizare aprobat prin HCL 99/27.05.2003. 
d Racord la canalizare 

Vidanjarea si neutralizarea namolului si a produselor reziduale se va efectua prin 
incheierea unui contract cu o firma de specialitate. Apele pluviale provenite de pe suprafaţa 
construcţiei, considerate ape convenţional curate sunt descărcate direct in reţeaua de 
canalizare. Apele uzate rezultate de pe platformele pentru spălarea autoturismelor sunt preluate 
prin rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de 
unde se descărca si ele in reţeaua publica. 

Calitatea apelor epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, 
prevăzute în normativul NTPA 002/2002. Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentraţia 
maxima de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l. 
 
h Telefonie 

Imobilul se va branşa la reţelele de telecomunicaţii şi la reţelele TV ale operatorilor din 
zonă. În proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în 
vigoare. 

 

5.4. BILANT TERITORIAL PENTRU LOTUL STUDIAT 
 
Bilanţul teritorial raportat la terenul supus studiul se prezintă astfel: 
 
BILANT DE SUPRAFETE – SITUATIA EXISTENTA 
            

SUPRAF. CONSTRUITA LA SOL                      123.38 ,00 mp 
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CIRCULATII PIETONALE       33,83,00 mp 
ZONE VERZI AMENJATE                447,79, mp   
TOTAL SUPRAFATA TEREN           605,00 mp 
 

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI   P.O.T. =  20.39 %  
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI  C.U.T. = 0.203 
  
BILANT DE SUPRAFETE  - SITUATIA PROPUSA 
                        MP   % 

CLADIRI SI CONSTRUCTII        195,88 mp     32,38 % 
SUPRAF. CIRCULATII AUTO          112,06 mp     18,52 % 
SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE   33,83 mp       5,59 % 
SUPRAFATA SPATII VERZI AMENAJATE   263,23 mp     43,51 % 

 
TOTAL SUPRAFATA TEREN                   605,00 mp    100,00 % 

 
 
PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI   P.O.T. =  32,38 %  
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI  C.U.T. = 0.323 
 
 
 

5.5. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE 
POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI 
 

5.5.1. Caracteristicile PUD cu privire la: 
5.5.1.1. Gradul în care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţii viitoare fie în ceea 

ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în 
privinţa alocării resurselor. 

  
 Obiectivul propus a se realiza prin PUD – ul supus avizării este un obiectiv de servicii - un 
spatiu comercial si amenajarea unei spălătorii auto. Suplimentar se vor aloca spaţii pentru 
funcţiuni complementare cum ar fi: drum de acces, circulaţii pietonale. 
 Având în vedere ca acest obiectiv se situează în intravilanul localităţii Timişoara, str. 
Demetriade nr. 19, intr-o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare si partial servicii de interes 
general conform HCL 186/2003, considerăm ca acesta creează premisele unei dezvoltări a 
zonei prin furnizarea unor astfel de servicii. 
 Modelarea zonală propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de 
tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a 
apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial 
stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.  
 Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor 
cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea 
interesului public”. 
 Pentru funcţionarea obiectivului se intenţionează utilizarea facilităţile existente pe parcelă 
şi anume: reţeaua de apă şi canal, reţeaua de alimentare cu energie electrică, reţeaua de 
telecomunicaţii. Astfel se vor utiliza aceste branşamente existente cu posibilitatea 
redimensionării acestora dacă este cazul şi se vor racorda la alte utilităţi necesare prin 
branşamente sau prin extinderea reţelelor existente. 
 
5.5.1.2. Gradul în care  planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, 

inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele 
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 La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat 
urmatoarele obiective principale:  

- încadrarea in Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; Planul Urbanistic 
Zonal cu caracter Director – Timişoara Nord  

- asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevazute. 
  Ţinând cont de dezvoltarea ulterioară a municipiului Timişoara şi respectând reglementările 
impuse prin Planul Urbanistic General, în Planul Urbanistic de Detaliu se înaintează următoarele:  
- Modul de utilizare funcţională a terenului; 
- Definirea datelor de temă; 
- Modul de ocupare al terenului. 
 
5.5.1.3. Relevanţa planului sau programului în / pentru integrarea consideraţiilor de 

mediu, mai ales din perspectivă promovării dezvoltării durabile 
 
 Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub 
toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a 
problematicii mediului.  
 Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care 
utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin 
regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, 
utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea 
factorilor de mediu.  

Prezentul PUD se doreşte a fi o investiţie în vederea dezvoltării durabile a zonei. 
Realizarea obiectivului va asigura apariţia de noi locuri de muncă şi servicii necesare. 

 Această dezvoltare economică nu se va realiza doar în vederea obţinerii unor câştiguri 
imediate, punctuale şi izolate. Ea vine în întâmpinarea nevoilor prezente dar nu va pune în pericol 
generaţiile viitoare. Astfel prin PUD se stabileşte amenajarea unei spalatorii si schimbarea de 
destinatie a cladirii de locuit in cladire birou administrativ spalatorie. 
 Pe parcelă se vor asigura locuri de parcare, acces auto. 
 După cum se remarcă, obiectivul din prezentul PUD se înscrie într-o optică pe termen lung, 
vizează promovarea coerenţei între alte cadre de planificare existente deja.  
 
5.5.1.4. Problemele de mediu relevante sau program 
 În cadrul PUD –ului propus se vor desfăşura, în exclusivitate, activităţi care au un impact 
nesemnificativ sau un impact redus asupra mediului. În cazul nostru, factorii de mediu posibil 
afectaţi sunt: 
a. Protecţia calităţii apelor. 
ALIMENTAREA CU APĂ 
a) Situaţia existentă: 
 În prezent, zona studiată este echipată cu reţele locale de alimentare cu apă.  
b) Situaţia propusă 
 Imobilul este alimentat cu apa, bransament care satisface debitul si presiunea in vederea 
functionarii spălătoriei.  
 Pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul cu soluţia alimentării cu apă care va 
cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărire 
subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 
     
CANALIZAREA 
 
a) Situaţia existentă: 
 În prezent terenul este sistematizat,  existând canalizare menajeră si pluvială în zonă. 
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b) Situaţia propusă: 
 Se propune extinderea instalaţiei de canalizare pentru spălătoria auto , execuţia unor 
decantoare de nămol şi a separatorului de ulei conform planşelor anexate. Vidanjarea nămolului şi 
a produselor petroliere din separatorul de ulei se va face cu firme specializate.   
c) Canalizarea apelor uzate  
 Apele uzate rezultate de pe platformele pentru spălarea autoturismelor sunt preluate prin 
rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se 
descărca si ele in reţeaua publica. 
 Calitatea apelor epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, 
prevăzute în normativul NTPA 002/2002. Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentraţia 
maxima de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l. 
d) Canalizarea apelor pluviale 
   Apele pluviale provenite de pe suprafaţa construcţiei, considerate ape convenţional curate 
sunt descărcate direct in reţeaua de canalizare 
 
b. Protecţia aerului 

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

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării obiectivului sunt:  
-  Surse stationare nedirijate - nu există.  
- Surse mobile – autoturismele si autoutilitarele. Aceste autovehicule generează poluarea 

atmosferei cu CO, NO
x
, SO

2 
, hidrocarburi nearse C

m
H

n
, particule. Emisiile de poluanti sunt 

intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, 
inclusive in parcări.  

Ordinul 462/1993, abrogat parţial de HG 128/2002 şi modificat de Ordinul 592/2002, 
referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează 
că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile 
tehnice prevăzute 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”.  

Având in vedere că principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona 
amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin 
proiect a fost prevazută realizarea unor platforme speciale pentru desfăşurarea activitătilor 
specifice unei spălătorii auto.  

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC. 
 
c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării proiectului de investitie 
aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform 
prevederilor din STAS 10009/88.  

Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor 
de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de 
zgomot .  

Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact 
reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare se va 
rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de 
transport pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătore.  

După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind 
gestionarea zgomotului ambiental, avand în vedere că nu se vor desfaşura activităţi generatoare 
de zgomot. 
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d. Protecţia împotriva radiaţiilor 
 Nu este cazul, în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme 
de radiaţii.  
 
e. Protecţia solului şi subsolului 

Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului 
se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de execuţie şi surse specifice perioadei de 
exploatare.  

In perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu 
poluanţi. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la 
utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative 
cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. În perioada de funcţionare 
surse posibile de poluare ale solului pot fi:  

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje 
- depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer.  

    În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de 
măsuri :  
a) Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor,  
b) Lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi  

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe 
amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare. 
f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
Nu este cazul, în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile. 
g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public sau 
privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu 
apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.  
h. Gospodărirea  deşeurilor generate de amplasament 
     Deşeurile vor fi constituite din deşeuri curente menajere rezultate de la angajaţi şi clienţi şi din 
deşeuri tehnologice. 
     Se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare şi 
refolosire. 
     Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate şi depozitate la deponeul 
ecologic gestionat de primărie. 
     Deşeurile tehnologice (apele uzate) se vor colecta separat şi se vor prelua prin rigole de o 
reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se descărca si 
ele in reţeaua publica. 
i. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
 Nu este cazul. 
5.5.1.5. Relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi 

comunitare de mediu  
Se vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005 

aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. 
   

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

 
5.5.2.1. Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor 

 Probabilitatea apariţiei unor efecte de poluare a zonei este redusă deoarece activităţile 
desfăşurate în zonă (spălătorie auto) nu produc poluare. Pot apărea poluări datorită deşeurilor 
depozitate ilegal pe spaţiile comune din zonă, emisii de gaze, de ardere de la resturi vegetale şi 
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deşeuri combustibile. Efectele negative nu au o durată de existenţă întinsă deoarece prin 
prezenţa angajaţilor în zonă se asigură o supraveghere atentă şi se pot identifica rapid actele de 
poluare luându-se măsuri în consecinţă. Frecvenţa efectelor descrise mai sus, având în vedere 
specificul acestora, este aleatoare. Reversibilitatea efectelor este relativ mare deoarece acestea 
reprezintă doar rezultatul unor poluări accidentale şi singulare care pot fi eliminate uşor.  
     
5.5.2.2. Natura cumulativă a efectelor 
 Efectele identificate la punctul anterior pot avea o natură cumulativă dacă nu se identifică rapid 
şi nu se iau măsuri pentru eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă a efectelor, 
gradul de poluare nu poate să crească excesiv datorită naturii acestor efecte.  
  
5.5.2.3. Natura transfrontieră a efectelor 
 Nu este cazul, zona studiată nu se află în aproprierea frontierelor de stat ale României. 
 
5.5.2.4. Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu 
 Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu nu este deosebit de ridicat datorită 
specificului surselor de poluare şi a efectelor acestora descrise anterior. 
 
5.5.2.5. Mărimea şi spaţialitatea efectelor 
 Efectele nu au o mărime şi spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări reduse. 
  
5.5.2.6. Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 
 
a. Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural 

 În zona studiată nu se află nici un areal natural special sau obiective de patrimoniu cultural. 
 
b. Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului 

Ca urmare a specificului zonei studiate, şi anume zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare 
nu se pot desfăşura activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau valorilor limită de 
calitate a mediului. 

 
c. Folosirea terenului în mod intensiv 

În cadrul zonei studiate, în interiorul parcelei, amenajarea spălătoriei auto s-a dimensionat in 
mod echilibrat in concordanţă cu dimensiunea terenului, asigurându-se şi spatii de parcare, de 
acces precum şi spaţii verzi. 
 Prin această amenajare a parcelei considerăm ca terenul a fost utilizat în mod intensiv. 
  
5.5.2.7. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut 

pe plan naţional comunitar sau internaţional 
În cadrul sau în aproprierea obiectivului nu se găseşte nici o zonă sau peisaj sau statut de 

protejare. 
 

5.6. CONCLUZII  
 

Elaborarea Planului urbanistic de detaliu s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind 
metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 
al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele 
obiective principale: 
• încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; 
• asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare obiectivelor prevăzute prin temă. 

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are un caracter de reglementare ce explicitează 
prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a 
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construcţiilor pe zona studiată, şi se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului 
Timişoara. 

Conform legislaţiei în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate 
şi se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, devenind prin aprobarea sa, act al 
administraţiei publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se 
stabileşte odată cu aprobarea sa. 
 
Întocmit: Arh. PRALEA CLAUDIU         
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