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1. Introducere
1.1 DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii  PLAN URBANISTIC DE DETALIU
 „Construire Centrala Telefonica Digitala MSC -Hosting”

Municipiul Timisoara, str. Grigore Alexandrescu nr.123
JUDEᘠUL TIMIᗠ

Nr. proiect : 104/2013

Iniᘰiatori (beneficiari) : S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

Elaborator : s.c.”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ”s.r.l.
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Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)



1.2 OBIECTUL LUCRဠRII

1.2.1. Solicitူri ale temei program
Prezenta documentaᘰie are ca obiect reglementarea funcᘰionalူ si urbanisticူ a 

unei parcele amplasata in zona de unitူᘰi industriale, parᘰial afectatူ de zona protejata in 
baza normelor sanitare (cimitir in vecinူtate), cu interdicᘰie temporara de construire pana 
la aprobare PUZ/PUD, conform încadrူrii in P.U.G., aprobat prin HCLT nr. 157/2002, 
prelungit prin HCLT 105/2012.

Obiectivele principale propuse pentru aceastူ lucrare sunt: 
- zonificarea funcᘰionalူ a parcelei studiate, in scopul construire „Centrala 

telefonica digitala MSC Hosting „
- asigurarea accesului auto si pietonal pe parcela ce face obiect PUD
- completarea infrastructurii tehnico – edilitare existente
- asigurarea cu spatii verzi

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitူᘰii pentru zona studiatူ
Conform încadrူrii terenului in P.U.G. Timisoara,  acesta este amplasat in zona 

de unitူᘰi industriale, parᘰial afectatူ de zonူ protejatူ in baza normelor sanitare (cimitir 
in vecinူtate), cu interdicᘰie temporarူ de construire pânူ la aprobare PUZ/PUD.

Zona studiatူ este accesibilူ de pe str. Grigore Alexandrescu cu prospect
proiectat de 26,00 m –inel IV, actualmente executat cu 2 benzi ( 7,00m) si trotuar pe 
partea sudica.

Parcela este situatူ într-o zonူ de unitူᘰi industriale, la nord, est si vest fiind,
mူrginita de incinta SC AUTOHTON TIM SRL- unitate economica ce are ca activitate 
prelucrare produse metalurgice, neexistând în vecinူtate alᘰi agenᘰi cu degajူri de noxe, 
produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonူ industrialူ.

Pentru întocmirea acestei documentaᘰii s-au consultat:
- P.U.G. Timiᗰoara in vigoare
- PUD  aprobat cu HCL nr. 85 din 30.03.2004
- P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 333 din 25.09.2007
- PUZ aprobat cu HCL nr. 303 din 18.12.2012.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii
2.1. EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI
Pânူ recent, terenul ce face obiect PUD a fူcut parte din incinta S.C. Autohton Tim

S.R.L, unitate comerciala cu profil prelucrare si montaj construcᘰii metalice. In urma unei 
dezmembrူri (in baza actului notarial nr. 268 din 29.05.2012) a rezultat parcela studiatူ
cu numူr cadastral 432756, cu adresa poᗰtala pe strada. Grigore Alexandrescu nr. 123, 
trecuta in proprietatea S.C. Orange Romania S.A. in baza unui contract de vânzare-
cumpူrare.

În momentul de faᘰူ, zona care face obiectul P.U.D. este în intravilanul
municipiului Timisoara, în baza P.U.G.-ului aprobat cu HCLT 157/2002, prelungit cu 
HCLT 105/2012. Prin PUG aprobat funcᘰiunea este Zonူ unitူᘰi industriale, parᘰial



afectatူ de zona protejata in baza normelor sanitare (cimitir in vecinူtate), cu interdicᘰie
temporarူ de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII
Parcela ce face obiectul P.U.D. este situatူ în intravilan, în partea de nord-vest a 

localitူᘰii Timisoara, fiind inclusူ în P.U.G. Timisoara în cadrul unei zone de unitူᘰi 
industriale, parᘰial afectata de zona protejata in baza normelor sanitare (cimitir in 
vecinူtate), cu interdicᘰie de construire pana la aprobare PUZ/PUD.
2.2.2. 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 1468 mp identificat prin nr. cad. 432756, 
C.F. 432756.

Terenul este delimitat astfel:
Limita sudicူ este constituitူ de parcelele cu numar top. 23455/2, 23454/3, 

23364/1,23364/2- aflate in proprietatea Primူria Municipiului Timisoara, si strada 
Grigore Alexandrescu ( inel IV).

Limita esticူ este constituitူ de parcela cu nr. top. 31250/5 aflata in proprietatea 
S.C. Autohton Tim S.R.L

Limita vesticူ este constituitူ de parcelele cu nr. cad. 432757 si 432755 aflate in 
proprietatea S.C. Autohton Tim S.R.L.

Limita nordicူ este constituitူ de parcela cu nr. top. 31250/10 aflatူ in 
proprietatea S.C. Autohton Tim S.R.L

In prezent, pe teren este executata o platforma betonata. Nu exista construcᘰii
supraterane si nici subterane.

Forma parcelei este regulata.
Terenul este accesibil de pe strada Grigore Alexandrescu.
Peste drum de str. Grigore Alexandrescu se gaseste Cimitirul Ortodox Roman, la 

o distanta de 23,00, fata de limita de proprietate a parcelei ce face obiect PUD.

2.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Terenul studiat are o suprafaᘰူ totalူ de 1468 mp identificat prin nr. cad. 432756 , 

C.F. 432756
Proprietarul terenului este S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
2.4 CIRCULAᘠIA

2.5.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI 
RUTIERE

În prezent, nu exista realizat acces rutier si pietonal pe parcela, acesta urmând a fi 
realizat de pe strada Grigore Alexandrescu.

Deasemenea in jurul arealului studiat, prin Planuri Urbanistice aprobate, 
terenurile agricole în intravilan au devenit construibile, contribuind în mod direct la 
dezvoltarea zonei.



2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Terenul studiat are o suprafaᘰူ totalူ de 1468 mp, fiind identificat prin nr. cad.
432756, CF 432756
2.6.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA 
STUDIATဠ

Destinaᘰia actualူ este de curᘰi construcᘰii, în intravilan, zona unitူᘰi industriale.
2.6.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI

În momentul de faᘰူ, terenul studiat este reglementat din punct de vedere 
urbanistic ca zonူ unitူᘰi industriale, conform PUG aprobat cu HCLT 157/2002, prelungit 
prin HCLT105/2012.

La nordul, estul si vestul parcelei studiate, existူ platforma industrialူ a S.C. 
Autohton Tim S.R.L.
2.6.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI

In conformitate cu încadrarea in PUG, respectiv Zona unitူᘰi industriale, si 
HCJT115/2008, se va asigura un minim de 20% spaᘰiu verde in totalul suprafeᘰei
terenului.

2.6 8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI
 Analiza situaᘰiei existente a relevat disfuncᘰionalitူᘰi privind accesul si vecinူtatea

cu cimitirul. Reglementarea limitei de protecᘰie sanitara se va detalia prin studiu/referat 
INSP.

- absenta zonelor verzi pe parcela, aceasta fiind o platforma betonatူ
- lipsa accesului auto si pietonal direct la parcela in cauza.
- absenta parᘰialူ a utilitူᘰilor. 

2.6 PROBLEME DE MEDIU

2.8.1. RELAᘠIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT
Terenurile încadrate în zona de studiu au în prezent categoria de folosinᘰူ de curᘰi 

construcᘰii  în intravilan.
ᘠinând cont de poziᘰia terenului, situat în zona de unitူᘰi industriale, se respectူ 

prevederile P.U.G. aprobat si ᗰi ale HCJT nr. 115/2008. Pentru zonele de unitati 
industriale se propune un procent ocupare a terenului – maxim 55%, cu obligativitatea 
asigurူrii de spaᘰii verzi – minim 20% din suprafaᘰa terenului.

2.7 OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI

Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt centralူ
telefonica digitala MSC-hosting, cabina poarta si  pilon antena. Funcᘰiunea ᗰi activitူᘰile 
din zonူ vor avea un caracter nepoluant si nu vor afecta activitူᘰile existente.

Potrivit ordinului 2701 din 30.12.2010, propunerea de urbanizare va fi supusူ 
consultူrii populaᘰiei în cadrul procedurilor de informare a populaᘰiei organizate de 
Primူria Timisoara - Direcᘰia Urbanism. Procesul de informare ᗰi consultare a publicului 
se va finalizat cu un Raportul întocmit de Primူria Municipiului Timisoara.



3. Propuneri de dezvoltare urbanisticူ
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. 

Unul din scopurile propuse ale documentaᘰiei de faᘰူ este asigurarea continuitူᘰii
dezvoltူrii coerente a zonei.

Tema de proiectare stabilitူ de comun acord cu beneficiarul Planului Urbanistic 
de Detaliu solicitူ urmူtoarele: 

- Amplasarea unei centrale telefonice digitale MSC hosting, pilon antene, cabinူ
poartူ, generator si post de transformare.

- asigurarea soluᘰiilor de echipare edilitara necesare
- asigurarea soluᘰiilor de acces auto si pietonal.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, propunerile ce urmeazူ, ᘰin cont ᗰi se 
încadreazူ în prevederile Planului Urbanistic General în vigoare: zona unitူᘰi industriale.

3.3 MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

Deservirea rutierူ a viitoarei construcᘰii va fi asiguratူ din strada Grigore 
Alexandrescu printr-un acces rutier cu o lူᘰime de 6,00, racordat la partea carosabilူ a 
strူzii Grigore Alexandrescu cu raze de racordare de 6,00 m atât la intrare, cât ᗰi la ieᗰire.

În incintူ se propune amenajarea de drumuri de incintူ ᗰi a unei platforme pentru 
parcarea a 5 autoturisme, destinate angajaᘰilor.

Structura rutierူ propusူ pentru amenajarea accesului rutier ᗰi a drumurilor ᗰi 
platformelor din incintူ va fi alcူtuitူ dintr-o îmbrူcူminte asfalticူ aᗰezatူ pe o fundaᘰie 
din piatrူ spartူ ᗰi balast. 

Apele meteorice de suprafaᘰူ se vor colecta centralizat prin intermediul gurilor de 
scurgere proiectate ᗰi se vor evacua în reᘰeaua de canalizare a municipiului prin 
intermediul reᘰelei de canalizare interioare proiectate.

3.4 ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ – REGLEMENTဠRI

3.5.1. ZONIFICARE, PRINCIPII DE REZOLVARE URBANISTICဠ
Intervenᘰiile urbanistice propuse au drept scop reconfigurarea zonei si au  condus 

la urmူtoarele principii de lucru:
- Rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare dezvoltူrii strူzilor ce fac parte 

din trama majorူ a orasului – respectiv asigurarea prospectului final al 
Inelului IV, strada Grigore Alexandrescu

- Asigurarea unui numူr de 5 locuri de parcare, amplasate in incinta



- Reglementarea din punct de vedere urbanistic a unei parcele situate în 
zonူ industrialူ, în vederea construirii unei centrale telefonice digitale, a 
unui pilon pentru antene si a echipamentelor tehnice necesare

- Asigurarea unui procent de 20% spatii verzi 
- Prevederea unui acces carosabil si a unui acces pietonal 
- Asigurarea prin proiectare a strategiei de extindere a utilitူᘰilor pentru zona

aferentူ P.U.D. studiat: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apူ 
si canalizare menajerူ si pluvialူ,conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, 
etc.

Stabilirea acestor propuneri s-a fူcut în concordanᘰူ cu prevederile P.U.G. 
Timisoara, cu HCJT 115/2008, cu ONS 536/1997 ᗰi corelat cu celelalte intervenᘰii din 
zonူ.

Soluᘰia propusူ este prevူzutူ a se realiza etapizat. Durata de functionare este 
pe perioada de acordare a licentei ANCOM.

INDICI CARACTERISTICI:
• Suprafaᘰa totalူ studiatူ = 1489mp
• Populaᘰie preconizatူ în zona studiatူ = 2 angajati
• Numူr de parcele= 1
• POT maxim = 55%
• CUT maxim = 1
• Regim de înူlᘰime maxim = P
• H max cladiri =7,00m
• H max pilon antene = 65,00m
• H max echipamente = 3,50m

Stabilirea acestor propuneri s-a fူcut în concordanᘰူ cu prevederile HCJT 
115/2008.

3.5.4 BILANᘠ  TERITORIAL

3.5 DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.51. ALIMENTARE CU APဠ

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA
mp % mp %

Suprafata teren 1468 100 Suprafata teren 1468 100
Centrala telefonica MSC hosting 0 0 Centrala telefonica MSC hosting 807,4 55
Spatiu verde 0 0 Spatiu verde 293,6 20
Platforme betonate 1468 100 Circulatii (Platforme betonate) 367 25
TOTAL 1468 100 TOTAL 1468 100



Debitele de calcul pentru dimensionarea instalaᘰiei interioare de alimentare cu 
apူ rece ᗰi /sau caldူ, se stabilesc cu ajutorul echivalenᘰilor de debit ai armူturilor 
obiectelor sanitare , conform STAS 1478-90. 
Spatiu tehnic - grup sanitar 2 buc.

- 2 closete  x 0,5     =    1
- 2 lavoare  x 0,35    =    0,7
- 2 pisoare  x 0,17    =    0,34

  ∑E = 2,04
Se obᘰine astfel  debitul  de calcul apူ: qc apူ rece = 0,55 l/s
Pentru asigurarea debitului de apူ la obiectiv se propunere o extindere de retea 

de la reᘰeaua de apူ existentူ D125mm, de pe str. Aleea Viilor. Pe reteaua de apူ 
existentူ pe str. Aleea Viilor colt cu str. Grigore Alexandrescu se prevede un cူmin de 
vane CV care va fi echipat cu vane de sectorizare. 

În dreptul amplasamentului e propus un hidrant de incendiu exterior Dn100mm.
Pentru branᗰamentul de apူ se propune o ᘰeavူ De 32 mm cu cူmin de apometru ᗰi 
contor de apူ Dn 20 mm , care se va racorda la conducta stradalူ de apူ extinsူ.

3.52. CANALIZARE MENAJERဠ
Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform STAS 1795/1987

este : qu = 2,35 l/s
Pentru colectarea  apelor menajere se propune un canal în incintူ din ᘰeavူ PVC             

De 110 mm, care se racordeazူ la cူminul de racord.

3.53. CANALIZARE PLUVIALဠ
Suprafaᘰa totalူ de teren aferent PUD-ului este 1.468 mp ( 0,1468 ha ).
Qpl = 0,80 x 0,71 x 80 x 0,1468 = 6,67 l/s = 0,0067 mc/s
Pentru colectarea apelor meteorice din incintူ se propune un  canal din ᘰeavူ PVC               

De 160 mm, apele pluviale se trec prin separator de hidrocarburi ᗰi se descarcူ în 
cူminul de racord. În acest cူmin se descarcူ ᗰi canalul menajer. 
Debitul total ce se descarcူ în cူminul de racord este :
Qc = qu + Qpl = 2,35 + 6,67 = 9,02 l/s

De la cူminul de racord – canalul va fi din ᘰeavူ PVC De  160 mm pânူ la canalul 
existent  Dn 600 mm.
3.54. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Operatorii de retea electrica vor dezvolta reᘰeaua din zonူ de la care se vor realiza 
branᗰamentul individual.

La executia lucrarilor se vor respecta toate normativele in vigoare
3.5.5. TELEFONIE

Operatorii de telecomunicaᘰii vor dezvolta reᘰele în zonူ de la care se vor realiza 
branᗰamente individuale.

La executia lucrarilor se vor respecta toate normativele in vigoare
3.56. REᘠELE TV

Operatorii de reᘰele TV vor dezvolta reᘰele de specialitate în zonူ de la care se vor 
realiza branᗰamente individuale.

În proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi normelor în 
vigoare.



3.5.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Se va detalia in faza ulterioara (dacူ e cazul).

4. Concluzii – mူsuri în continuare
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 Timisoara 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.

Întocmit,
arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ


