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1.2 OBIECTUL P.U.Z.

SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de faᘰူ, este determinatူ de intenᘰia de a 

transforma o zonူ cu funcᘰiunea actualူ agricolူ, din sud-vest-ul localitူᘰii 
Dumbrူviᘰa – zonူ aflatူ în extravilanul localitူᘰii– pe arealul cuprins între limita 
teritoriului administrativ Timiᗰoara la sud, strada Arieᗰ la nord, bulevardul Petre ᘠuᘰea 
la vest ᗰi strada Bruxelles la est, în zonူ destinatူ funcᘰiunilor de locuit ᗰi funcᘰiunilor
complementare, cu dotူrile si serviciile aferente precum ᗰi legူturile ce se impun cu 
vecinူtူᘰile.

Prin studiul de faᘰူ se propun:
- introducerea terenului in intravilanul extins,
- schimbarea categoriei de folosinᘰူ a terenului în vederea realizူrii unei 

lotizူri cu caracter rezidenᘰial ᗰi funcᘰiuni complementare,
- scoaterea din circuitul agricol a suprafeᘰelor de teren aferente construcᘰiilor,
- rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare strူzilor nou propuse,  
- realizarea lucrူrilor tehnico-edilitare necesare creူrii unei infrastructuri 

adecvate.

• PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU 
ZONA STUDIATဠ

Conform intenᘰiilor conturate prin prevederile P.U.Z. cu caracter Director
Dumbrူviᘰa ᗰi a parcelူrilor efectuate pentru alte terenuri înscrise în aceastူ zonူ,
împrejurul arealului studiat, confirmူ intenᘰiile de dezvoltare a unei zone rezidenᘰiale 
cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

• LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

Pentru întocmirea acestei documentaᘰii s-au consultat: 
- Plan Urbanistic Zonal cu caracter Director - Dumbrူviᘰa;
- Plan Urbanistic Zonal – “Extindere zonူ rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni

complementare ᗰi servicii” zona Calea Aradului-SERE, extravilan Timiᗰoara
jud. Timiᗰ, parcelele A 490/1, A 464/1, A 493/1 , beneficiar Pop Gheorghe 
Georgeta Maria, Someᗰan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana 
Aurora, Rusan GH. Otilia Valeria, Ilie Rodica, pr. nr. 47/2005 elaborat de 
S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ S.R.L, aprobat prin H.C.L. nr. 613 din 19.12.2006;

- Plan Urbanistic Zonal – “Zonူ rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni complementare“, jud. 
Timiᗰ, extravilan localitatea Dumbrူviᘰa, Calea Aradului - zona Selgros,
parcelele A 114/2/2/2/2, A 114/2/2/1, A 114/2/2/2/1, beneficiar Dume Lucian 
Ioan ᗰi Dume Alina, Sava Coman Teodor ᗰi Sava Coman Gianina, Toth 
Ildiko, pr. nr. 48/2005 elaborat de S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ S.R.L, aprobat 
prin HCL nr. 3 din 18.01.2007;

- Plan Urbanistic Zonal – “Extindere zonူ rezidenᘰialူ“, Timiᗰoara, jud. Timiᗰ, 
Calea Aradului – SERE, pr. nr. 52/2003 elaborat de S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ 
S.R.L., aprobat prin HCL nr. 187 din 29.07.2003;
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- Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal Periurban în relaᘰie cu 
Municipiul Timiᗰoara, proiect nr.40172/010, întocmit de  Societatea 
comercialူ de proiectူri ”IPROTIM” S.A. Timiᗰoara;

În urma analizူrii documentaᘰiilor mai sus menᘰionate, se pot trage urmူtoarele 
concluzii generale:

- corelarea propunerilor cu parcelူrile deja realizate în zonူ ᗰi cu 
prevederile altor documentaᘰii de urbanism aprobate;

- propunerea unei dezvoltူri rezidenᘰiale cu locuinᘰe cu funcᘰiuni 
complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)D +P+1E+M;

- propunerea unor zone de servicii ᗰi dotူri în regim de înူlᘰime maxim 
(S)D +P+2E+M;

- asigurarea coerenᘰei traficului major în concordanᘰူ cu prevederile P.U.G. 
Timiᗰoara ᗰi P.U.Z. Director Dumbrူviᘰa;

- asigurarea procentului de spaᘰii verzi necesar zonei, conform 
reglementူrilor în vigoare;

- asigurarea necesarului de locuri de parcare pentru zonူ;   
- rezolvarea utilitူᘰilor în sistem centralizat;
- soluᘰiile propuse pentru rezolvarea circulaᘰiilor în zonူ ᘰin cont atât de 

parcelူrile ᗰi P.U.Z.-urile deja aprobate în zonူ, de concluziile 
documentaᘰiilor întocmite de avizele obᘰinute, dar ᗰi de trama majorူ 
propusူ de P.U.Z. Director Dumbrူviᘰa. 

- echiparea edilitarူ va propune dezvoltarea de noi trasee ᗰi reᘰele pentru 
alimentarea cu apူ, canalizူri, gaze naturale, telefonie, etc.

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU 
PUZ:
1. Documentaᘰie topograficူ pentru faza P.U.Z., conᘰinând date topografice ᗰi 

cadastrale sc. 1:2000 intocmite de s.c.”GIS-SURVEY”s.r.l., inginer 
Alexandru Sturza;

2. Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au solicitat avize de la toᘰi 
potenᘰialii deᘰinူtori de gospodူrie suprateranူ sau subteranူ din zonူ.

- Conform avizului de principiu favorabil, eliberat de Primူria Comunei 
Dumbrူviᘰa, nr. 348/09.02.2012 soluᘰia de urbanism propusူ respectူ
legislatiile în viguare de elaborare plan urbanistic;

- Conform avizului de amplasament nr. 760/30.01.2012 al Companiei Naᘰionale 
de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” S.A. Sucursala de 
Transport Timiᗰoara, în zona de interes nu exista instalaᘰii de transport al 
energiei electrice;

- Conform Avizului tehnic favorabil al Companiei ENEL DISTRIBUTIE BANAT, 
nr.14005237 / 17.02.2012, farူ condiᘰii privind amplasamentul studiat, nu se 
afecteazူ nici o instalatiie sau echipament aparᘰinând s.c. Enel Distributie 
Banat s.a.;

- Conform Avizului tehnic favorabil nr. 80293 din 30.01.2012 eliberat de 
ROMTELECOM S.A., în zona studiatူ nu existူ amplasate reᘰele de cabluri, 
echipamente sau instalaᘰii de telecomunicaᘰii;

- Conform Avizului favorabil nr. 256 din 31.01.2012 eliberat de S.C. EUROWEB 
ROMANIA S.A., amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat de reᘰeaua 
de fibra opticူ;
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- Conform avizului TRANSGAZ S.A. Mediaᗰ, Exploatarea Teritorialူ Arad nr.990
/02.02.2012, conductele de înaltူ presiune aparᘰinând Sistemului Naᘰional de 
Transport Gaze Naturale, nu sunt afectate;

- Conform Avizului de gospodူrire a apelor emis de cူtre ADMINISTRAᘠIA 
BAZINALဠ DE APဠ BANAT, nr.ABAB 42 din 22.02.2012, este favorabil, cu 
conditia nemodificarii debitelor propuse in documentatia de plan urbanistic.

- Conform adresei nr. 840500 din 13.12.2011 emise de INSPECTORATUL 
PENTRU SITUAᘠII DE URGENᘠဠ BANAT, privind Avizul de securitate la 
incendiu - acesta nu este necesar pentru tipul de activitate cerutူ prin 
documentaᘰia P.U.Z.;

- Conform Avizului nr. 86 din 03.02.2012 eliberat de A.N.I.F. Agenᘰia Naᘰionalူ 
de Îmbunူtူᘰiri Funciare, sucursala Timiᗰ, terenul în studiu constituie 
capacitate de desecare prin pompare în amenajarea Begheiului Vechi Vest
Timiᗰoara cod 449, iar prin parcelarea ᗰi scoaterea din circuitul agricol a 
suprafeᘰei studiate, nu se reduce capacitatea de desecare, schimbându-se 
doar categoria de folosinᘰူ a terenului.

- Conform Avizului nr. 1837 din 10.02.2012 eliberat de ASOCIAᘠIA COMUNALဠ 
DE GAZ DUMBRဠVIᘠA, terenul în studiu obᘰine aviz favorabil pentru utilitူᘰi.

- Conform avizului nr. 2765 din 10.02.2012 eliberat de ASOCIAᘠIA APA-CANAL 
DUMBRဠVIᘠA, terenul în studiu obᘰine aviz favorabil pentru utilitူᘰi.

- Conform Notificူrii nr. 51/C/15.02.2012 primite din cadrul DIRECᘠIEI DE 
SဠNဠTATE PUBLICဠ A JUDEᘠULUI TIMIᗠ, se vor respecta condiᘰiile igienico-
sanitare prevူzute în legislaᘰia sanitarူ în vigoare.

- Conform Avizului favorabil, nr. D. 179 din 10.02.2012, al Ministerului Apူrူrii 
Naᘰionale, Statul Major General Bucuresti, prin soluᘰia propusူ nu se afecteazူ
activitူᘰiile militare din cadrul Unitူᘰii Militare adiacente amplasamentului.

• DATE STATISTICE
Nu e cazul.

• PROIECTE DE INVESTIᘠII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC 
DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI
În vederea dezvoltူrii urbanistice a zonei, s-au elaborat proiecte legate de 

reᘰeaua de drumuri principale, care sူ deserveascူ viitoarele lotizူri. 

2. Studiul actual al dezvoltူrii
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2.1.EVOLUᘠIA ZONEI
• DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI

Pânူ în prezent, terenurile aflate in proximitatea intravilanului comunei 
Dumbraviᘰa aveau caracter agricol. Explozia investiᘰiilor din ultimii ani, precum ᗰi 
iminenta intrare în Comunitatea Europeanူ, a contribuit la sporirea solicitူrilor de 
suprafeᘰe de teren dedicate dezvoltူrii atât de zone rezidenᘰiale cât ᗰi de zone de 
servicii. Spre anul 2000 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor. Prin 
aprobarea de Planuri Urbanistice, terenurile agricole au fost introduse în intravilan ᗰi 
au devenit construibile. 

În momentul de faᘰူ, parcela care face obiectul P.U.Z., aparᘰine categoriei de 
folosinᘰူ agricolူ.

• CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU 
EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII
PUZ - ul de faᘰူ trateazူ un amplasament situat în sud-vest-ul localitူᘰii 

Dumbrူviᘰa – zonူ aflatူ în extravilanul localitူᘰii– pe arealul cuprins între limita 
teritoriului administrativ Timiᗰoara la sud, strada Arieᗰ la nord, bulevardul Petre ᘠuᘰea 
la vest ᗰi strada Bruxelles la est, în zonူ destinatူ funcᘰiunilor de locuit ᗰi funcᘰiunilor 
complementare, cu dotူrile ᗰi serviciile aferente precum ᗰi legူturile ce se impun cu
vecinူtူᘰile.

Zona studiatူ este accesibilူ de pe drumul de exploatare DE476 ce face 
legူtura cu Calea Aradului pe lângူ supremarket-urile Selgros, Real, Hornbach, 
actualmente dezvoltat într-un profil de 26m lူᘰime, având patru benzi de circulaᘰie de 
3,50m fiecare, zonူ de spaᘰiu verde de 2,00m, pistူ de ciclisti de 1,00m ᗰi trotuar 
pietonal de 3,00m lူᘰime, aproape finalizat împreunူ cu sensul giratoriu înspre limita 
teritorial administrativူ a comunei Dumbrူviᘰa.

• POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE
Potenᘰialul de dezvoltare al zonei este asigurat de proximitatea cu teritoriul 

intravilanului comunei Dumbrူviᘰa, dar ᗰi cu intravilanul municipiului Timiᗰoara ᗰi 
implicit cu reᘰelele de echipare edilitarူ, de vecinူtatea cu drumul naᘰional DN 59 
Timiᗰoara-Arad ᗰi de lotizူrile existente aprobate, atât în cadrul Consiliului Local 
Timiᗰoara cât ᗰi în cadrul Consiliului Local al Comunei Dumbrူviᘰa.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

• POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII 
 Parcelele studiate ce fac obiectul P.U.Z. sunt situate in extravilan, la sud-vest 

de intravilanul localitူᘰii Dumbrူviᘰa, la nord-vest faᘰူ de limita municipiului Timiᗰoara
fiind incluse în P.U.Z. DIRECTOR Dumbrူviᘰa in cadrul unei zone ample cu funcᘰiune 
rezidenᘰialူ.

• RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, 
ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU 
INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL, ETC.; 
Terenul studiat are o suprafaᘰူ totalူ de 30 000 mp identificat prin nr. cad. 

A114/1/1 ᗰi este delimitat astfel:
- La vest se aflူ parcela cu numူrul cadastral CC 113, parcelူ cu destinaᘰie 

specialူ ᗰi drumul de exploatare DE114/2/3/1/1 dezvoltat prin extensia în extravilan 



6

din cadrul intravilanului localitူᘰii Dumbrူviᘰa, a strူzii Arinului inspre canalul de 
desecare Hcn 91.

- La nord este delimitat de drumul de exploatare DE112 dezvoltat prin extensia 
în extravilan din cadrul intravilanului localitူᘰii Dumbrူviᘰa, a strူzii Fervenᘰia.

- La sud terenul se invecineazူ atât cu drumul de exploatare DE114/2/3/1/1, cât 
ᗰi cu  terenurile libere de constructii având numူr cadastral A114/2/3/1/7, 
A114/2/3/1/6, A114/2/3/1/5/1, A114/2/3/1/5/5, A114/2/3/1/4, A114/2/3/1/3/1, terenuri 
pe care existူ un P.U.Z. in curs de aprobare.  

- La est se învecineazူ cu P.U.Z. aprobat de cူtre Consiliul Local Dumbrူviᘰa, 
parcelele A 114/1/2.

 Forma parcelelor este neregulatူ.
 Terenul este accesibil de pe Calea Aradului, din sensul giratoriu de la Selgros, 

de pe traseul viitoarei artere majore cu un prospect total de 26,0 m, ce va lega Calea 
Aradului cu viitorul centru de cartier situat la vest de Dumbrူviᘰa.

Propunerea de faᘰူ are rolul de a asigura o continuitate între localitatea 
Timiᗰoara ᗰi comuna Dumbrူviᘰa, atât la nivelul corelူrii schemei de trafic major, cât 
ᗰi la nivelul coordonူrii din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale.

 
2.3.TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul este situat in extravilanul localitူᘰii Dumbrူviᘰa si se identificူ prin:
 C.F. nr. 405143 ( vechi 4617) – comuna Dumbrူviᘰa Nr. cadastral: A114/1/1, cu 

suprafata de S=30 000mp
 proprietarii terenului sunt:

- POP GEORGETA MARIA
- RUSAN OTILIA VALERIA
- BURZA MARIANA AURORA
- ILIE RODICA
- SOMEᗠAN MIHAIL ROMULUS DORIN

2.4.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 
ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, 
CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE, CARACTERISTICI 
GEO-TEHNICE ALE TERENULUI

Din studiul altor documentaᘰii elaborate in zona s-a constatat ca:
Terenul are o suprafaᘰူ relativ planူ, astfel amplasamentul nu prezintူ 

potenᘰial de alunecare, deci are asiguratူ stabilitatea generalူ.
Platforma menᘰionatူ face parte din punct de vedere geomorfologic din 

câmpia joasူ denumitူ Câmpia Panonicူ. Astfel, zona menᘰionatူ se încadreazူ în 
complexul aluvionar a cူrui geomorfologie se datoreazူ influenᘰei apelor curgူtoare, 
care au dus la transportarea ᗰi depunerea de particole fine (din diverse roci), 
provenite prin dezagregarea rocilor de bazူ.

Suprafaᘰa relativ netedူ a câmpiei a imprimat apelor curgူtoare ᗰi a celor în 
retragere, cursuri rူtူcitoare cu numeroase braᘰe ᗰi zone mlူᗰtinoase, ceea ce a dus 
la depuneri de particule cu dimensiuni ᗰi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) 
la particule de prafuri ᗰi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în 
genere separate în funcᘰie de mူrimea fragmentelor de bazူ.
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În asemenea situaᘰii, stratificaᘰia poate sူ se schimbe pe distanᘰe uneori 
mici.

Geologic, zona se caracterizeazူ prin existenᘰa în partea superioarူ a 
formaᘰiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcူtuit din argile, prafuri, 
nisipuri ᗰi pietriᗰuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-
granitic se aflူ la cca.1400÷1700 m adâncime ᗰi este strူbူtut de o reᘰea densူ de 
micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica  P100-1/2006, 
condiᘰiile locale de teren studiat in localitatea Dumbrူviᘰa sunt caracterizate prin 
valorile perioadei de colt.
Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a 
terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 
3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g.  

Adâncimea minimူ de îngheᘰ: 0,70 m conform STAS 6054-77.
Cu ocazia realizူrii sondajului de adâncime s-a constatat cူ nivelul apelor 

subterane nu apare pânူ la cota de -3,00m faᘰူ de cota terenului natural.
Pentru stabilirea stratificaᘰiei terenului de fundare s-au interpretat 

rezultatele obᘰinute prin analiza probelor de teren, insistându-se îndeosebi pe 
aprecierea granulozitူᘰii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu 
dimensiuni grupate dupူ prescripᘰii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultând stratificaᘰia 
generala dupူ cum urmeazူ:

- 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal amant prafos negru maroniu
- 0,50 ÷ - 1,50m – praf argilos galben maroniu cu calcar dizolvat, indice de 

consistenta IC=0,87÷0,79 si modul de deformatie M=89÷83daN/cm2  
 - 1,50 ÷ - 4,00m – argila prafoasa galben maronie cu calcar dizolvat, indice de 

consistenta IC=0,75÷0,60 si modul de deformatie M=80÷66daN/cm2

 - 4,00 ÷ - 5,00m – argila prafoasa galben vanata, indice de consistenta 
IC=0,66÷0,65 si modul de deformatie M=73daN/cm2

 - 5,00 ÷ - 6,00m – argila nisipoasa galben vanata, indice de consistenta 
IC=0,71÷0,60 si modul de deformatie M=78÷67 daN/cm2                                                                

 - 6,00 ÷ - 7,00m – nisip argilos galben, având grad de indesare ID=0,30÷0,48;
indice de consistenta IC=0,64÷0,88 si modul de deformatie M=72÷87daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, se 
constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri  medii,  conform 
Normativului  NP 074/2007  (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, 
deci un risc geotehnic de tip „ REDUS”, iar din punct de vedere al categoriei 
geotehnice, poate ramane in „CATEGORIA GEOTEHNICA 1” .

Terenul  de fundare îl constituie stratul alcူtuit din argila prafoasa galben 
maronie, aflat la cota de  -1,50m; de aceea fundarea pe teren natural se poate face 
la cota minima Dmin=-1,50m, dar si la adancime mai mare funcᘰie de structura.

Clasa  de importantူ a obiectului este III conform P.100/92. Categoria de 
importantူ “C” construcᘰii de importantူ normalူ conform H.G. 261/1994 anexa 
nr.2 privind stabilirea categoriei de importantူ a construcᘰiilor.
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2.5.CIRCULAᘠIA  
• ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A 

CIRCULAᘠIEI RUTIERE
În prezent, accesul rutier la amplasament se realizeazူ de pe Calea Aradului, 

din sensul giratoriu de la Selgros, de pe traseul viitoarei artere majore cu un prospect 
total de 26,0m, ce va lega Calea Aradului cu viitorul centru de cartier situat la vest de 
Dumbrူviᘰa.

Deasemenea in cadrul arealului studiat, prin Planuri Urbanistice aprobate,
terenurile agricole au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile, contribuind 
în mod direct la dezvoltarea zonei, generându-se noi artere de circulaᘰie majoritatea 
pe drumuri de exploatare existente provenite din intravilanul localitူᘰii Dumbrူviᘰa.

 Având în vedere cူ majoritatea terenurilor ce fac obiectul studiului de faᘰူ au 
în prezent caracter agricol, circulaᘰia s-a desfူᗰurat pânူ în prezent prin intermediul 
drumurilor agricole existente. Din moment ce intenᘰiile de viitor presupun dezvoltarea 
unei zone rezidenᘰiale, tratarea circulaᘰiei rutiere va trebui sူ ᘰinူ în balanᘰူ atât 
relaᘰia cu intravilanul municipiului Timiᗰoara, cât ᗰi corelarea cu teritoriul administrativ 
Dumbrူviᘰa ᗰi arterele majore deja generate.

.
• CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, 

INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, NECESITဠᘠI DE 
MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR 
ARTERE NOI, INTERSECᘠII CU PROBLEME, PRIORITဠᘠI 
La momentul actual accesul pe terenurile din arealul studiat se face pe 

drumurile de exploatare existente, acestea racordându-se atât la strူzile din 
intravilanul comunei Dumbrူviᘰa, cât ᗰi la strူzile generate în extravilanul localitူᘰii 
Timiᗰoara.

Având în vedere destinaᘰia propusူ a zonei studiate va trebui creatူ o soluᘰie 
pentru viitoarele circulaᘰii ce vor avea ca punct de start traseele actuale ale drumurilor 
de exploatare ᗰi vor deservi zonele rezidenᘰiale propuse. De asemenea se vor crea 
artere noi de circulaᘰie pentru o fluenᘰူ mai bunူ a traficului, ᘰinându-se seama de 
arterele propuse prin studiile aprobate.

Soluᘰia de rezolvare a acestor probleme este prezentatူ în detaliu la punctul 
“MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI”. 

 2.6.OCUPAREA TERENURILOR
Zona detaliatူ în P.U.Z. are o suprafaᘰူ de 30 000mp, fiind liberူ de construcᘰii 

pânူ în momentul studiului. Destinaᘰia actualူ este cea de suprafaᘰူ agricolူ. 
• PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA 

STUDIATဠ
Repartizarea pe folosinᘰူ ᗰi funcᘰiuni a terenului este în prezent cea de teren 

arabil. Destinaᘰia actualူ a terenului este cea de suprafaᘰူ agricolူ.
• RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI

În momentul de faᘰူ, terenul studiat are funcᘰiunea de teren arabil, dar prin 
P.U.Z. cu caracter Director Dumbrူviᘰa, terenul studiat se încadreazူ in zonူ
rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni complementare.

• GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT
Terenul studiat este liber de construcᘰii.

• ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT
Nu este cazul. În zona aferentူ terenului studiat nu existူ construcᘰii.
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• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE
La parterul locuinᘰelor propuse prin noua zonူ rezidenᘰialူ vor putea fi 

prevူzute funcᘰiuni complementare – compatibile cu locuinᘰele, funcᘰiuni 
neperturbatoare. 

Parcelele de dotူri ᗰi servicii publice propuse prin studiul de faᘰူ, prevူd 
dezvoltarea unor unitူᘰi comerciale, birouri ᗰi servicii, in imediata apropiere a 
traseului viitoarei artere majore cu un prospect total de 26,0m, ce va lega Calea 
Aradului cu viitorul centru de cartier situat la vest de Dumbrူviᘰa, urmând ca aceste 
dotူri sူ facူ o tranziᘰie între zona rezidenᘰialူ aferentူ teritoriului administrativ
Dumbrူviᘰa ᗰi marile platforme comerciale deja menᘰionate: SELGROS ᗰi REAL, 
DECATLON ᗰi HORNBACH.

• ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI
În stadiul actual, ᘰinând cont de faptul cူ terenul are folosinᘰူ agricolူ, nu 

existူ zone de spaᘰiu verde amenajat. 
• EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN 

ZONELE ÎNVECINATE
Nu este cazul. Stabilitatea terenului este asiguratူ. Nu au fost semnalate în 

timp istoric alte riscuri naturale în zonူ.
• PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI

 Analiza situaᘰiei existente a relevat disfuncᘰionalitူᘰi cu privire la circulaᘰie (au 
fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie). 

Traseele drumurilor de exploatare din zonူ nu permit rezolvူri coerente, fiind 
necesare intervenᘰii suplimentare pentru asigurarea continuitူᘰii drumurilor în zonူ, 
respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzူtoare,  precum ᗰi iniᘰierea 
unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone rezidenᘰiale ᗰi de servicii; 

2.7.ECHIPAREA EDILITARဠ
1. Cူi de comunicaᘰie
Accesul se realizeazူ de pe Calea Aradului, din sensul giratoriu de la Selgros, 

de pe traseul viitoarei artere majore cu un prospect total de 26,0m, ce va lega Calea 
Aradului cu viitorul centru de cartier situat la vest de Dumbrူviᘰa, aproape finalizat în 
cadrul teritoriului administrativ Timiᗰoara.

În restul amplasamentului, dinspre intravilanul Dumbrူviᘰa, accesul la teren se 
face prin intermediul drumurilor de exploatare.

Analiza situaᘰiei existente a relevat urmူtoarele disfuncᘰionalitူᘰi ale 
circulaᘰiei rutiere:

- zona studiatူ este caracterizatူ de existenᘰa terenurilor ce au avut pânူ în 
prezent caracter arabil, accesul fူcându-se prin intermediul drumurilor de 
exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o altူ funcᘰionalitate, cea de zonူ de locuire ᗰi 
funcᘰiuni complementare, presupune ᗰi asigurarea unor alte criterii de 
accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaᘰiei rutiere.

2. Alimentare cu apူ si canalizare – situaᘰia existenta
- In cadrul unui PUZ anterior, s-a executat la limita sudicူ a parcelei A 464/1, o

lotizare cu caracter rezidenᘰial, aprobatူ prin H.C.L. nr. 187/29.07.2003 a Consiliului 
Local al primူriei Timiᗰoara (Plan Urbanistic Zonal “ Extindere zonူ rezidenᘰialူ -
parcelare in Timiᗰoara” Zona Calea Aradului – SERE Timiᗰoara, proiect nr.52/2003 
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întocmit de S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ S.R.L) ᗰi în perimetrul cူreia se dezvoltူ locuinᘰe 
aflate în curs de execuᘰie având ᗰi reᘰelele de utilitူᘰi asigurate.

- tot in cadrul limitei sudice, pe parcelele A 490/1, A 464/1, A 493/1, (Plan 
Urbanistic Zonal – “Extindere zonူ rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii” 
zona Calea Aradului-SERE, extravilan Timiᗰoara jud. Timiᗰ, pr. nr. 47/2005 elaborat 
de S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ S.R.L, aprobat prin HCL nr. 613 din 19.12.2006) se 
dezvoltူ de asemenea locuinᘰe aflate în curs de execuᘰie având ᗰi reᘰelele de utilitူᘰi 
asigurate.

- tot la sud de terenul studiat pe parcelele A114/2/2/2/2, A114/2/2/1,
A114/2/2/2/1 (Plan Urbanistic Zonal – “Zonူ rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni complementare“, 
jud. Timiᗰ, extravilan localitatea Dumbrူviᘰa, Calea Aradului - zona Selgros, pr. nr. 
48/2005 elaborat de S.C. “Arhitect Trimbiᘰaᗰ“ S.R.L., aprobat prin HCL nr. 3 din 
18.01.2007) se dezvoltူ locuinᘰe aflate în curs de execuᘰie având ᗰi reᘰelele de utilitူᘰi 
asigurate.

 
3. Alimentarea cu gaze naturale
Conform avizului D.G.N.TG.MUREᗠ 990 /02.02.2012, nu existူ reᘰele de gaz 

în zonူ care sူ afecteze terenul studiat.

4. Alimentarea cu energie electricူ
Conform avizului nr. 14005237 /17.02.2012 emis de S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

BANAT S.A., amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat de existenᘰa unei 
linii aeriene de inaltူ tensiune, sau orice alt echipament electric.

5. Telecomunicaᘰii
Conform avizului tehnic favorabil nr. 96 din 30.01.2012 eliberat de 

ROMTELECOM S.A., nu existူ amplasate reᘰele de cabluri, echipamente sau 
instalaᘰii de telecomunicaᘰii pe terenul studiat.

Conform avizului favorabil nr. 256 din 31.01.2012 eliberat de S.C. EUROWEB 
ROMANIA S.A., amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat de reᘰeaua de 
fibra opticူ.

6. Reᘰea de televiziune în cablu
În zonူ nu existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

2.8. PROBLEME DE MEDIU

• RELAᘠIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT
Terenurile încadrate în zona extinsူ de studiu au în prezent, categoria de 

folosinᘰူ de terenuri arabile.
ᘠinând cont de poziᘰia terenului, situat în imediata vecinူtate a zonelor 

rezidenᘰiale deja conturate, se va propune dezvoltarea unor zone rezidenᘰiale cu un 
procent mic de ocupare a terenului – 35% ᗰi cu obligativitatea asigurူrii de spaᘰii verzi 
atât în incintူ, cât ᗰi pe parcelele rezervate exclusiv spaᘰiilor verzi – minim 5% din 
suprafaᘰa totalူ a terenului studiat.

• EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE
Nu e cazul.
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• MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE 
COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE, CE PREZINTဠ 
RISCURI PENTRU ZONဠ
Nu e cazul.

• EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE
Nu e cazul.

• EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC 
Nu e cazul.

2.9. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI
Tendinᘰa de a da suprafeᘰelor de teren din imediata vecinူtate a localitူᘰilor cu 

destinaᘰia iniᘰialူ de terenuri agricole o altူ funcᘰiune, are caracter generalizat pentru 
zonူ ᗰi este necesar ca documentaᘰiile ce vor structura evoluᘰia viitoare a comunei sူ 
ᘰinူ seama de aceasta.

Potrivit legii, propunerea de urbanizare va fi supusူ discuᘰiei populaᘰiei ᗰi vor fi 
respectate opᘰiunile acesteia.

Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt locuinᘰe 
colective ᗰi funcᘰiuni complementare amplasate pe loturi private ᗰi dotူri ᗰi servicii 
publice ce vor deservi locuinᘰele. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un 
caracter nepoluant.

Potrivit legii, propunerea de urbanizare va fi supusူ consultူrii populaᘰiei în 
cadrul procedurilor de informare a populaᘰiei ce vor fi organizate de primူria 
Dumbrူviᘰa - Direcᘰia Urbanism.. 

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica 
3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Abordarea studiului acestei zone a fost precedatူ de studierea ᗰi actualizarea 

elementelor operate în ultimii ani în zonူ. 
A fost reactualizatူ baza de date prin aducerea la zi a zonei cu dezmembrူrile 

efectuate.
Existenᘰa noilor parcelူri precum ᗰi intenᘰiile de extindere atât a zonelor 

rezidenᘰiale cât si a celor de comerᘰ si prestူri servicii, au generat ᗰi pun în 
continuare problema apariᘰiei de noi strူzi. Unul din scopurile propuse ale 
documentaᘰiei de faᘰူ este ᗰi clarificarea caracterului ᗰi a secᘰiunii transversale a 
acestor noi drumuri, precum ᗰi asigurarea continuitူᘰii arterelor majore.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.Z CU CARACTER DIRECTOR.
Teritoriul studiat prin documentaᘰia de faᘰူ nu a fူcut pânူ în prezent obiectul 

unui studiu de urbanism. Conform P.U.Z. cu caracter Director Dumbraviᘰa, se 
evidenᘰiazူ tendinᘰa de unificare a intravilanului extins cu cel al municipiului 
Timiᗰoara.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
 Terenul studiat precum ᗰi arealul limitrof nu deᘰine spaᘰii verzi fiind în prezent 

teren cu caracter agricol. De asemenea nu se poate vorbi despre un cadru natural 
valoros. Se propune generarea unei zone de locuire cu funcᘰiuni complementare cu 
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obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafaᘰူ de spaᘰii verzi, conform C.U. 
nr.557 din 09.12.2011 emis de primူria comunei Dumbraviᘰa.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI
 Zona de locuinᘰe propusူ în cadrul prezentei documentaᘰii este amplasatူ in 

sud-vestul comunei Dumbrူviᘰa, in apropierea drumului ce uneᗰte Timiᗰoara cu 
Aradul.

Din punct de vedere al lucrူrilor rutiere existente, zona studiatူ este mူrginitူ la 
est, de drumul de exploatare DE114/2/3/1/1 cu o lူᘰime de cca. 4m, ce continuူ în 
intravilan cu strada Arinului, respectiv de drumul de exploatare DE114/2/3/1/5/4 care 
în prezent este dezvoltat in cadrul PUZ-urilor vecine ca artera majorူ cu un prospect 
total de 26,0m, ce va lega Calea Aradului cu viitorul centru de cartier situat la vest de 
Dumbrူviᘰa. La nord este delimitat de drumul de exploatare DE112 dezvoltat prin 
extensia în extravilan din cadrul intravilanului localitူᘰii Dumbrူviᘰa, a strူzii 
Fervenᘰia, fiind dezvoltatူ în Puz-urile existente aprobate cu un profil total de 21,0m.

Accesul direct din Calea Aradului se face prin intermediul DE476, prelungirea 
drumului ce trece pe lângူ Selgros, dezvoltat în prezent ᗰi propus prin PUZ-urile 
aprobate.

Pentru deservirea rutierူ din incinta viitorului cvartal de locuinᘰe, se propune 
amenajarea unei reᘰele de strူzi colectoare ᗰi cu caracter de deservire localူ, 
racordate la reᘰeaua stradalူ majorူ prevူzutူ în planurile urbanistice limitrofe.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind 
proiectarea ᗰi realizarea strူzilor în localitူᘰi (Ord. M.T. nr. 50/1998) ᗰi cu P.U.Z. cu 
Caracter Director Dumbrူviᘰa, fiind alcူtuite din :

- stradူ acces în zonူ (PTT2) stradူ categoria a II-a cu 4 benzi de circulaᘰie 
(câte 2 pe sens) mူrginite de staᘰionူri pe 2,50m lူᘰime, piste cicliᗰti 1,0m lူᘰime ᗰi 
trotuare pentru traficul pietonal 2,50m lူᘰime;

- strူzi colectoare (PTT1) strူzi categoria a III-a cu un carosabil de 6,0m lူᘰime 
mူrginit de zone verzi de 1,50m lူᘰime ᗰi trotuare de 1,50m lူᘰime;

În cadrul profilului arterei majore cu profil de 26.0m (PTT2) s-au prevူzut locuri 
de staᘰionare înierbate destinate vizitatorilor.

Apele meteorice de suprafaᘰူ vor fi colectate prin guri de scurgere, ce vor fi 
racordate la reᘰeaua de canalizare proiectatူ în zonူ.

Strူzile vor fi executate din îmbrူcူminᘰi moderne alcူtuite dintr-o fundaᘰie din 
balast ᗰi piatrူ spartူ ᗰi o îmbrူcူminte elasticူ din mixturi asfaltice.

La realizarea parcelelor de colᘰ, s-a ᘰinut cont de raza de racordare între strူzi.
Reᘰeaua de strူzi va fi prevူzutူ cu marcaje ᗰi indicatoare pentru 

reglementarea circulaᘰiei rutiere ᗰi pietonale din zonူ.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ – REGLEMENTဠRI, BILANT TERITORIAL, 
INDICI CARACTERISTICI

3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanisticူ
Potrivit temei lansate de cူtre beneficiar, obiectul principal al studiului îl 

constituie parcelarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U. ale R.L.U., 
recomandူrile C.L. Dumbrူviᘰa ᗰi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea 
realizူrii de intervenᘰii urbanistice propuse ce au drept scop eliminarea 
disfuncᘰionalitူᘰilor zonei de studiu rezultând urmူtoarele principii de lucru:
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- generarea unui cartier rezidenᘰial, ce va fi introdus în extravilanul extins al 
localitူᘰii Dumbrူviᘰa; din punct de vedere funcᘰional, se va înscrie in tipul 
de subzonူ rezidenᘰialူ propusူ cu locuinᘰe mici, clူdiri D+P, D+P+1E, 
max. D+P+1E+M; vor rezulta un total de 26 parcele destinate construirii de 
locuinᘰe în regim individual sau cuplat, cu o suprafata a parcelei de cca. 
600-680mp ᗰi cu posibilitatea de prevedere a spaᘰiilor libere la parter 
pentru funcᘰiuni compatibile cu funcᘰiunea de locuit; se vor prevedea
deasemena ᗰi zone cu funcᘰiuni complementare în regim de inူlᘰime max. 
D+P+2E+M, astfel se vor putea edifica imobile destinate funcᘰiunilor 
complementare zonei, fie construcᘰii cu servicii la parter ᗰi locuinᘰe la 
nivelele superioare; 

- la intersecᘰia arterei majore cu un prospect total de 26,0m ce va lega Calea 
Aradului cu un viitor centru de cartier situat la vest de Dumbrူviᘰa cu strada 
Fervenᘰia, se propune realizarea a doua parcele cu suprafaᘰa de cca. 
750mp fiecare, destinate zonei de servicii;

- propunerea a 2 parcele de cca. 1000mp pentru spaᘰii verzi amenajate,
amplasate între zona rezidenᘰialူ ᗰi parcelele de servicii; prin C.U. nr. 557 
din 09.12.2011 se solicitူ asigurarea un procent de min.5% spaᘰii verzi;
concomitent, conform O.U. nr. 114 din 2007 privind modificarea Ordonantei 
nr.195/2005, se impune asigurarea unui spaᘰiu verde minim necesar de 
26mp/locuitor: 26parcele x 3loc/parcelူ x 26mp/locuitor  = 2.028mp 
(6,78%);

- rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare noilor drumuri de acces ᗰi 
propunerea unei secᘰiuni transversale corespunzူtoare, operaᘰie ce se va 
realiza etapizat, corelat cu evoluᘰia zonei;

- asigurarea cooperူrii proprietarilor de terenuri din zonူ, în vederea 
realizူrii unei zone rezidenᘰiale coerente, valorificându-se potenᘰialul 
zonei;

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentူrii cu apa ᗰi a canalizူrii 
pentru viitoarea dezvoltare rezidenᘰialူ;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru 
întreaga zonူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform 
propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

 Stabilirea acestor propuneri s-a fူcut în concordanᘰူ cu prevederile P.U.G. 
Dumbrူviᘰa, cu Planul Director ᗰi corelat, cu celelalte intervenᘰii din zonူ.

3.5.2. Propuneri de intervenᘰii privind fondul construit
Nu e cazul.

3.5.3. Reglementူri
Reglementူrile sunt prezentate în planᗰele cuprinse în documentaᘰie ᗰi în 

Regulamentul Local de urbanism aferent zonei studiate.

3.5.4. Bilanᘰ teritorial

SUPRAFAᘠA TEREN SITUAᘠIA  EXISTENTဠ
mp

 
SITUAᘠIA PROPUSဠ
mp

Circulaᘰii (carosabil, trotuare, - 9013,90 = 30,05%
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parcaje, spaᘰii verzi de aliniament)
Suprafaᘰa
Teren fူrူ circulaᘰii - 20 986,10

Parcelat loturi locuinᘰe - 17 453,45 = 58,17%
Dotူri si servicii publice - 1500,15 = 5,00%
Spatii verzi amenajate - 2032,50 = 6,78%
TOTAL 30 000,00 30 000,00 = 100%

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ  
Pentru asigurarea necesarului de apူ potabilူ pentru PUZ, se propune 

realizarea  unei conducte de aducᘰiune de la reᘰeaua centralizatူ de alimentare cu 
apူ a comunei Dumbrူviᘰa pânူ la amplasamentul PUZ-ului în studiu.  

Debitul de apူ potabilူ necesar pentru nevoile igienico – sanitare ale 
locuitorilor din zona rezidenᘰialူ , se determinူ conform SR 1343-1/2006, 
considerând o normူ de consum de 120 l om/zi ᗰi o normူ  de 20 l om/zi pentru 
personalul angajat în zona funcᘰiunii complementare ᗰi servicii. 

Determinarea  necesarului de  apူ :
Zonူ rezidenᘰialူ:
Zonူ locuinᘰe → 104 persoane, 24 ore/zi ( 26 locuinᘰe individuale x 4 persoane 

de  casူ )
Zona funcᘰiuni complementare dotူri ᗰi servicii publice
Suprafaᘰa ocupatူ este de 1500 mp, cu un grad de ocupare de 14 

persoane/1000 mp va rezulta un numူr total de 21 persoane. 
 Nt = 12,48 + 0,40  =  12,88 mc

NECESARUL TOTAL DE APဠ POTABILဠ 
 Q.zi.med. = 14,451 mc/zi = 0,167 l/sec.
 Q.zi.max. = 18,786 mc/zi = 0,218 l/sec.
 Q.h.max. =   1,703 mc/h  = 0,473 l/sec.

Alimentarea cu apူ se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apူ 
a comunei Dumbrူviᘰa - prin racordarea reᘰelelor din interiorul al zonei  PUZ-ului – la  
reᘰeaua existentူ de apူ de pe strada Fervenᘰiei. Reᘰeaua de alimentare cu apူ se 
dimensioneazူ la debitul  : 

Qorar max + Qinc = 0,473 l/sec + 5 l/s= 5,473 l/s.
Se propune o reᘰea de distribuᘰie de pe strada Fervenᘰia ᗰi pânူ la 

amplasament din ᘰeavူ PEHD PE 100 Pn 6 Dext. 90 mm.
 Conform SR 1343/1-2006, debitul de apူ pentru stingerea unui incendiu din 

exterior - pentru zona de locuinᘰe din cadrul PUZ-ul ”Dezvoltare zonူ rezidenᘰialူ cu 
funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” este de 5,0 l/s pentru incendiu 
exterior.

Se propun hidranᘰi exteriori de incendiu Dn 65 mm, care se vor monta pe 
reᘰeaua de alimentare cu apူ , din incinta PUZ-ului. 

3.6.2. CANALIZAREA APE UZATE MENAJERဠ  
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Debitul de ape uzate menajere evacuat , s-a determinat conform SR 1846/1-
2006, ᗰi sunt cele de mai jos:

 Q.zi.med. = 13,873 mc/zi = 0,160 l/sec.
 Q.zi.max. = 18,035 mc/zi = 0,209 l/sec.
 Q.h.max.  =   1,635 mc/h  = 0,454 l/sec.

Canalizarea menajerူ se va racorda la sistemul de canalizare menajerူ al 
comunei Dumbrူviᘰa, pe strada Fervenᘰia. Se propune în incinta PUZ-ului o reᘰea de 
canalizare din ᘰeavူ PVC Dext 160 mm.

3.6.3. APELE PLUVIALE  
Suprafaᘰa totalူ de teren aferent PUZ-ului este 30.000 mp (3,00 ha). 
Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor SR 1846/2-2006.
Pentru suprafaᘰa de teren aferent construcᘰiilor Sc = 1,8957 ha (acoperiᗰuri 

case), drumurilor, parcူrilor – aleilor pietonale Sd = 0,9010 ha, diferenᘰa fiind spaᘰiu 
verde ( Szv= 0,2033 ha).

Qpl = m  x  䉀  x  i  x  S 
Unde :m = coef. de reducere pentru t > 40 minute,egal cu 0,80 
䉀 = coeficient de scurgere , se ia media ponderatူ la zona verde ᗰi acoperiᗰuri 

( 0,15 zona    verde, 0,85 acoperiᗰuri ᗰi asfalt )
䉀med =  0,803
i = 80 l/ sec/ ha  intensitatea ploii de calcul
Qpl =  154,176 l/ sec = 0,154 m3/s
Apele pluviale concentrate de pe întreagူ suprafaᘰူ de 3,00 ha, vor fi colectate 

prin guri de scurgere ᗰi canalizare pluvialူ – amplasatူ pe axul carosabilului. Apele 
pluviale din zona parcူrilor vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. 

Apele pluviale colectate se vor stoca într-un bazin de retenᘰie cu o capacitate 
de 50 mc, de unde se descarcူ prin staᘰie de pompare ᗰi conductူ de refulare în 
canalul de desecare HCn 91 (CPD). 

Debitul de ape pluviale evacuat anual este: 
Qpl =  22.176 mc/an.

Caracteristicile geologice ale terenului de amplasament.
Conform studiilor  geotehnice elaborate pentru diferite lucrူri din apropierea 

zonei s-au identificat umpluturi de pူmânt de cca. 0,40 m, argile pânူ la cca.0,80 m, 
urmate de straturi de nisip ᗰi pietriᗰ.

Adâncimea de înghet conform STAS 6054 -77 este 0.80 m.
In urma studiilor fူcute în zonူ apa freaticူ se gူseste la 1,50 - 2 m.
La data întocmirii proiectelor de executie pentru lucrူrire descrise mai sus se 

vor elabora studii geotehnice pe amplasament.
In conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 ᗰi harta de zonare 

seismicူ a teritoriului, comuna DUMBRAVITA se încadreazူ într-un amplasament cu 
conditii specifice zonei “ D “ ( KS = 0.16 ) ᗰi perioada de colt TC = 1. 

Clasa  de importantူ a obiectului este III conform P.100/92. 
Categoria de importantူ “C” constructii de importantူ normalူ conform H.G. 

261/1994 anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importantူ a constructiilor.

3.6.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICဠ
În zonူ vor apူrea noi consumatori de energie electricူ, preponderent de uz 

casnic.
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Conform normativ PE 132/2003 bilanᘰul energetic al consumatorilor de energie 
electricူ se apreciazူ astfel:

 - 30 de locuinte cu numar camere <=5
30 x 5 kW / vila  Pi =   150 KW

   
- 10 LL Iluminat stradal

 10LL x 0.15 kW / LL    Pi = 1.5 kW
_____________________________________________________________

TOTAL    Pi =  151.5 kW
Ps =   62.1 kW

Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare 
(20KV/400V) de 160 KVA în anvelopa de beton, având compartimente pentru 
aparaturူ de joasူ ᗰi medie tensiune.

De la postul de transformare va pleca reᘰeaua în cablu de joasူ tensiune pânူ
la firidele de branᗰament de unde se va alimenta fiecare consumator(locuinᘰူ), prin
intermediul branᗰamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacူ ᗰi reᘰeaua de iluminat 
stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 150W montate pe 
stâlpi.

Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL 
DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de 
firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

3.6.5. TELECOMUNICAᘠII 
Pentru viitoarea zonူ se preconizeazူ cူ operatorii de specialitate, la comanda 

beneficiarului, vor dezvolta reᘰeaua de telecomunicatii ᗰi internet.
Solutia propusူ este realizarea unor canalizatii subterane tip fibrူ opticူ care 

sူ preia noii abonati.
 La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi 

legislaᘰia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

3.6.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
 Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând 

seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la 
ASOCIAᘠIA COMUNALဠ DE GAZ Dumbrူviᘰa.

3.6.7. GOSPODဠRIE COMUNALဠ
Colectarea ᗰi depozitarea deᗰeurilor menajere se va face pe fiecare parcelူ, 

controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de 
cူtre o firmူ specializatူ, în baza unui contract ᗰi transportate la o groapူ de gunoi 
autorizatူ.

3.7. PROTECᘠIA MEDIULUI
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Dezvoltarea durabilူ a aᗰezူrilor umane obligူ  la o reconsiderare a mediului 
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice ᗰi estetice ᗰi accentueazူ 
caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în 
care utilizarea primului este profitabilူ ᗰi contribuie la dezvoltarea celui din urmူ.

Aplicarea mူsurilor de reabilitare, protecᘰie ᗰi conservare a mediului va 
determina menᘰinerea echilibrului ecosistemelor,  eliminarea factorilor poluanᘰi ce 
afecteazူ sူnူtatea ᗰi creeazူ disconfort ᗰi va permite valorificarea potenᘰialului 
natural ᗰi a sitului construit.

Din punct de vedere al integrူrii consideraᘰiilor de mediu, se apreciazူ cူ 
schimbarea categoriei de folosinᘰူ a terenului aduce unele avantaje în sensul cူ un 
teren agricol situat într-o poziᘰie în care exploatarea lui se poate face numai cu 
dificultူᘰi, este înlocuit cu o dotare pentru zona rezidenᘰialူ cu funcᘰiuni 
complementare, dotူri ᗰi servicii publice, în care terenul este superior exploatat din 
punct de vedere economic. Se aminteᗰte ᗰi încadrarea teritoriului studiat în cadrul 
vecinူtူᘰilor imediate care cuprind sau vor cuprinde deasemena zone rezidenᘰiale cu 
funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice aferente.

Prin  regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puᘰin un arbore la o 
suprafaᘰူ de 100 mp de parcelူ construibilူ.

• De asemenea spaᘰiul plantat pe fiecare parcelူ nu va fi mai mic de 20% 
din suprafaᘰa lotului

• Odatူ cu realizarea urbanizူrii zonei propuse a fost necesarူ 
asigurarea utilitူᘰilor aferente acestora, respectiv  alimentarea cu apူ ᗰi 
canalizarea.

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

• Diminuarea pânူ la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversူri, etc.)
Propunerile documentaᘰiei de urbanism de extindere a zonei de locuire cu funcᘰiuni 
complementare, dotူri ᗰi servicii publice, nu afecteazူ mediul. 

• Prevenirea producerii riscurilor naturale
Nu e cazul

• Epurarea si preepurarea apelor uzate
Apele uzate vor fi preluate de reᘰeaua de canalizare a localitူᘰii Dumbrူviᘰa.

• Depozitarea controlatူ a deᗰeurilor
Colectarea ᗰi depozitarea deᗰeurilor menajere se va face controlat, în containere 
speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de cူtre o firmူ specializatူ, 
în baza unui contract ᗰi transportate la o groapူ de gunoi autorizatူ.

• Recuperarea terenurilor degradate, consolidူri de maluri, plantူri de zone 
verzi. 
Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea unei suprafeᘰe de spaᘰii verzi 
de minim 5% din suprafaᘰူ totalူ a terenului.

• Organizarea sistemelor de spaᘰii verzi
Spaᘰiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi plante decorative ᗰi parcူri
înierbate.

• Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate
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Nu e cazul
• Refacerea peisagisticူ ᗰi reabilitarea urbanူ

Nu e cazul
• Valorificarea potenᘰialului turistic ᗰi balnear – dupူ caz

Nu e cazul
• Eliminarea disfuncᘰionalitူᘰilor din domeniul cူilor de comunicaᘰii ᗰi al reᘰelelor 

edilitare majore
Zona, din care face parte ᗰi parcela beneficiarilor, este caracterizatူ de existenᘰa 

terenului ce au avut pânူ în prezent caracter arabil, accesul fူcându-se prin 
intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestui teren la o altူ 
funcᘰionalitate, cea de zonူ de locuit cu funcᘰiuni complementare, presupune ᗰi 
asigurarea altor criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaᘰiei 
rutiere. 

3.7.1.  Protecᘰia calitူᘰii apelor
Lucrူrile de alimentare cu apူ potabilူ ᗰi canalizare sunt concepute în sensul 
încadrူrii în limitele admise de Inspecᘰia pentru Protecᘰia Mediului, Legea 
Mediului nr.137/1995 ᗰi conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin soluᘰiile tehnice adoptate pentru colectarea ᗰi evacuarea apelor uzate 
menajere, adicူ canalizare subteranူ din tuburi PVC se eliminူ posibilitatea 
exfiltraᘰiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

3.7.2. Protecᘰia aerului
Lucrူrile de alimentare cu apူ ᗰi canalizare preconizate a se realiza pe 

amplasamentul propus nu constituie sursူ de poluare asupra calitူᘰii aerului din 
mediul învecinat.

Zona nu are specific industrial poluant, motiv pentru care  nu rezultူ emisii de 
gaze, vapori sau alte surse de poluanᘰi.

3.7.3. Protecᘰia împotriva zgomotului ᗰi vibraᘰiilor
Întregul proces tehnologic care se desfူᗰoarူ cu ocazia realizူrii sistemului 

centralizat de alimentare cu apူ ᗰi canalizare aferent zonelor de locuinᘰe ᗰi servicii, 
este conceput în sensul încadrူrii în limitele admise de Agenᘰia pentru Protecᘰia 
Mediului, Legea Mediului nr. 137/1995 ᗰi conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevူzute sunt silenᘰioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament 
ridicat ᗰi uᗰor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizူrii unui nivel minim de 
zgomot transmis prin elementele construcᘰiilor, precum ᗰi a unui nivel de zgomot de 
fond cât mai redus. 

Pentru aceasta s-au prevူzut materiale ᗰi elemente de construcᘰii cu indici de 
izolare acusticူ la zgomot aerian, corespunzူtori, iar utilajele tehnologice alese au un
grad ridicat de silenᘰiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB., mူsurat 
la limita incintei, conform STAS 10009/88.

3.7.4. Protecᘰia împotriva radiaᘰiilor
Lucrူrile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc 

radiaᘰii, deci nu necesitူ luare de mူsuri împotriva radiaᘰiilor.
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3.7.5. Protecᘰia solului ᗰi subsolului
Tehnologia desfူᗰuratူ pentru lucrူrile de alimentare cu apူ ᗰi canalizare se 

realizeazူ în condiᘰiile prevenirii poluူrii solului cu exfiltraᘰii de apူ uzatူ, care este 
vehiculatူ în special prin instalaᘰiile de canalizare. 

În acest sens reᘰelele de canalizare s-au prevူzut a se executa din conducte 
din  PVC, cu cူmine din polietilenူ.

3.7.6. Protecᘰia ecosistemelor terestre ᗰi acvatice
Funcᘰionarea lucrူrilor propuse a se executa, nu pericliteazူ ᗰi nu intervin in 

echilibrul ecosistemelor terestre ᗰi a ecosistemului acvatic.

3.7.7. Protecᘰia aᗰezူrilor umane ᗰi a altor obiective de interes public
În vederea asigurူrii protecᘰiei mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul 

prezentei documentaᘰii se prevူd toate mူsurile ce se impun a fi luate pentru lucrူrile 
de alimentare cu apူ ᗰi canalizare.

Aceste mူsuri sunt în concordanᘰူ cu prevederile din Legea Mediului 
265/2006, OUG 195/2005 ᗰi a Ordinului nr. 860, 863/2002 privind impactul asupra 
mediului.

La toate lucrူrile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale 
privind caracterul ᗰi mူrimea zonelor de protecᘰie sanitarူ", cap. I, art. 5, asigurându-
se zonူ de protecᘰie sanitarူ în jurul forajului ᗰi a gospodူriei de apူ .

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ aᗰezူrile umane; De asemenea, în zonူ 
nu existူ obiective de interes public care ar trebui sူ fie protejate.

3.7.8. Gospodူrirea deᗰeurilor
Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apူ, canalizarea menajerူ ᗰi 

pluvialူ  nu rezultူ deᗰeuri care ar necesita o gospodူrire specialူ.
De la reᘰeaua de canalizare apa uzatူ este colectatူ ᗰi transportatူ la 

canalizarea localitူᘰii Dumbrူviᘰa.
Deᗰeurile solide vor fi colectate ᗰi transportate la o groapူ de gunoi autorizat .

3.7.7. Gospodူrirea substanᘰelor toxice ᗰi periculoase
In prezentul PUZ sunt prevူzute zone de locuinᘰe cu funcᘰiuni complementare 

dotူri ᗰi servicii publice, prin urmare nu rezultူ deᗰeuri de natura toxicူ. Atât lucrူrile 
de alimentare cu apူ cât ᗰi cele de canalizare sunt destinate folosinᘰei umane, nu 
rezultူ nici un fel de substanᘰe toxice sau periculoase, deci nu necesitူ prevederea 
unor mူsuri speciale în acest scop.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ
Pentru toate lucrူrile rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeᘰelor de 

teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat. 
Pentru etapa urmူtoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu 

evoluᘰia viitoare a localitူᘰii, drumurile pentru care s-au fူcut rezervူri de suprafeᘰe 
de teren în etapa actualူ.

Modul de administrare preconizat va asigura folosirea în mod privat a 
suprafeᘰelor de teren rezervate pentru zone verzi. 
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4. Concluzii – mူsuri în continuare
4.1. ÎNSCRIEREA AMENAJဠRII ᗠI DEZVOLTဠRII URBANISTICE 
PROPUSE A ZONEI ÎN PREVEDERILE P.U.Z. DIRECTOR

 Zona studiatူ se înscrie din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale ᗰi 
reglementူrilor propuse, în propunerile avizate în Plan Urbanistic Zonal cu caracter 
Director Dumbrူviᘰa.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate cူtre realizarea în condiᘰii normale a 
funcᘰiunilor cerute de temူ, încadrarea în normele sanitare ᗰi de mediu precum ᗰi 
asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

4.2. CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENᘠII CARE Sဠ 
SUSᘠINဠ MATERIALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
Principalele categorii de intervenᘰie vor fi cele legate de modernizarea 

circulaᘰiei ᗰi extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

4.3. APRECIERI ALE ELABORATORULUI P.U.Z. ASUPRA 
PROPUNERILOR AVANSATE
 Ca mူsurူ prioritarူ legatူ de evoluᘰia zonei, se propune corelarea stadiului 

actual de construcᘰie al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat la limita 
teritoriilor administrative Dumbrူviᘰa ᗰi Timiᗰoara.

 Operaᘰiunile viitoare din zonူ, vor ᘰine seama de schema majorူ a circulaᘰiilor 
propuse, în vederea evitူrii situaᘰiilor de obstrucᘰionare a traseelor cu construcᘰii.

 Prezentul P.U.Z. ” DEZVOLTARE ZONဠ REZIDENᘠIALဠ CU FUNCᘠIUNI 
COMPLEMENTARE, DOTဠRI ᗠI SERVICII PUBLICE” parcela cu nr. Top: A114/1/1,
extravilan Dumbrူviᘰa, Judeᘰul Timiᗰ are un caracter de reglementare ce expliciteazူ 
ᗰi detaliazူ prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, 
realizare ᗰi conformare a construcᘰiilor pe întreaga zonူ studiatူ.

Întocmit,
arhitect Georgeta Trîmbiᘰaᗰ


