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colaboratori: 
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S.C. TECS-PRO S.R.L. 
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2 OBIECTUL PUZ 
 Prezenta documentaţie are ca obiect reglementarea gradului de constructibilitate a a unei 
zone de locuire cu funcţiuni complementare situată în intravilanul municipiului Timişoara în 
partea de est, pe arealul cuprins între str. TELEGRAFULUI la sud, str. RENAŞTERII la est, str. 
SAMUIL MICU la vest şi str. LORENA la nord. 
 În cadrul acestui areal mai larg, pe terenul aflat în proprietarea beneficiarilor, se doreşte 
crearea unui ansamblu rezidenţial format din 2 clădiri în regim de D+P+3E. 
 Terenurile sunt identificate pe parcelele astfel : 

 str. Telegrafului nr 55, CF  423954,  top 4917 Suprafaţa = 490 mp. (Tronson A), în 
proprietatea SC RUSCA GRUP SRL, cu interdicţie de înstrăinare în favoarea lui Hassan 
Liuta, 

 str. Renaşterii nr. 23, CF  424292,    top 4915, 4916 Suprafaţa = 487 mp. (Tronson B) în 
proprietatea lui Mladin Misirca, fără sarcini,  

 total suprafaţă teren = 977 mp. 
3 SITUATIA EXISTENTA  şi  PROPUSĂ 

Zona studiata in PUZ, este situată în partea de est a municipiului Timişoara în UTR. 29 din 
PUG. Strada Renaşterii este o stradă ce debuşează la sud în b-dul Simion Bărnuţiu, şi la nord 
în aleea C.F.R, paralelă cu gara de est. Strada Lorena o strada ce face legatura între strada 
M.Kogalniceanu şi strada Renaşterii adică între zona Pieţei Badea Cârţan şi zona de insituţii şi 
servicii UMT. Strada Telegrafului porneşte din strada M.Kogalniceanu, paralelă cu str. Lorena , 
se termină la intersecţie cu str. Gheorghe Adam.Strada Samuil Micu urmează un traseu paralel 
cu str. Renaşterii, din aleea C.F.R(Aleea A. Imbroane ) până în b-dul Simion Bărnuţiu 

Starea locuinţelor individuale şi presiunea din vecinatatea zonei, dată de existenţa unei zone 
de servicii susţine intervenţia din prezenta documentaţie. 
Terenul studiat (46275 mp.) amplasat în partea de nord-est a municipiului Timişoara se 

învecinează cu : 
La nord: cu zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare; 
La sud : cu zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare; 
La est : cu zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare; 
La vest : cu zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare; 
Zona nu este străbătută de trasee ale mijloacelor de transport, este accesibilă din artera de 
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ciculaţie cu mijloace de transport în comun apropiată este b-dul Simion Bărnuţiu. 
Zona  studiată se încadrează în “L - ZONA REZIDENŢIALĂ” şi  
o în tipul de subzonă rezidenţială:    

LM a - subzona rezidenţială existentă cu locuinţe mici: clădiri P, P + 1 şi P + 2, 

o Funcţiunea dominantă : rezidenţială 

o Funcţiuni complementare : institute publice şi servicii spaţii verzi amenajate, accese 

carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje, reţele tehnico - edilitate şi 

construcţii aferente. 

Evolutia acestei zone in cadrul orasului Timisoara pastreaza un caracter predominant 
rezidential, manifestat prin dezvoltarea zonelor rezidentiale existente cu tendinte spre locuinte 
colective, avand caracter urban si regim de inaltime maxim D+P+2E+Er, datorita cerintelor 
pietei imobiliare. 

În zona nu sunt asigurate funcţiunile complementare necesare locuirii. 
Soluţia aleasă pentru parcelele studiate prezintă două clădirii cu Demisol (care să asigure 

locuri de parcare şi acces liber spre curtea din spate) şi  parterul cu 3 etaje pentru 24 

apartamente de locuinţele. Fiecare corp de clădire are 12 apartamente cu 2 camere. 

Pentru zona adiacentă monumentului Turn de apă , în cazul unor construcţii noi, se propune 
obligativitatea obţinerii AVIZUL Direcţiei judeţeane pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş. 

Se propune ca PUZ să reglementeze pentru subzona adiacentă monumentului, pentru posibile construcţii 
de locuinţe cu funcţiuni complementare, să se obţină AVIZUL Direcţiei judeţeane pentru Cultură şi 
Patrimoniul Naţional Timiş. 

Toate solicitările de edificare a unor locuinţe colective cu funcţiuni complementare sau servicii 
care se vor amplasa în zona de protecţie se vor elabora cu documentaţii PUD şi cu AVIZUL Direcţiei 

judeţeane pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş. 

 
BILANŢ EXISTENT şi PROPUS  ÎN  ZONA STUDIATĂ 

  

CATEGORIA   
Supr. 
mp. % total % 

Total teren în zonă 46275 100.00     
Domeniul 
public al 

statului de 
interes local 

Circulatii AUTO 6875 14.86 

14475.00 31.28 Circulaţii Pietonale 3775 8.16 

Spaţii Verzi 3825 8.27 
Domeniul 
privat al 
statului 

 - terenuri publice private (Turnul de Apă) 1867 4.03 1867 4.03 

 Terenuri private particulare(persoane fizice şi juridice) 29933 64.69 29933 64.69 

Amplasament 
str. Telegrafului nr.55 490 1.06 

977 2.11 
str. Renasterii nr. 23 487 1.05 

POT propus = 39.27%  (pe amplasament) 
CUT propus = 1.96   (pe amplasament) 
 
 
Întocmit, 
Arh. Duică Ştefan Liviu 


