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Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea unui Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru terenul situat în Timişoara, str. Livezilor, nr. 73, în vederea realizării unei 
locuinte pentru doua familii adaptată contextului urbanistic. 

Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului 
şi condiţiile de realizare a construcţiilor, respectiv amenajarea teritoriului în corelare cu 
cadrul natural şi cadrul construit existent. 

Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, în 

partea nord-vestică a acestuia si conform Planului Urbanistic General, aprobat prin 

H.C.L. nr. 157/2002 2002 prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 si  a prevederilor aferente 

UTR-ului nr. 8  in subzona LM a – subzonă rezidenţială existentă cu locuinţe cu regim 

de inaltime P, P+1 şi P+2.  

Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibilă 
în prezent din partea estica, de pe str. Livezilor, artera cu doua benzi de circulatie si  
imbracaminte  din asfalt. Circulatia pietonala se desfasura pe trotuarele aferente strazii 
mentionate mai sus. 

Zona este bine deservită de mijloace de transport în comun, care asigură 
legătura cu centrul şi cu alte zone ale oraşului. 

Vecinatatile amplasamentului:  
N – parcele proprietate privata: 

Parcela din Str. Livezilor, Nr. 75 – identificat prin CF Nr. 407098 Timisoara,Nr. 
Top. 407098 teren in suprafata de 689 mp si Nr. Cad: 407098-C1 constructie – 
locuinta unifamiliala P, in proprietatea lui Oros Ioan Sorin si a a sotiei Oros 
Angela Elena. 



Parcela din Str. Mircea cel Batran, Nr. 119/D – identificata prin CF Nr. 407096 
Timisoara,Nr. Top. 407096 teren in suprafata de 474 mp si Nr. Cad: 407096-C2 
constructie – locuinta unifamiliala P+1E, in proprietatea lui Oros Nicolae Radu si 
a a sotiei Oros Angelica. 
Parcela din Str. Livezilor, Nr. 75/A – identificata prin CF Nr. 407097 
Timisoara,Nr. Top. 407097 teren in suprafata de 474 mp in proprietatea lui Oros 
Nicolae Radu si a a sotiei Oros Angelica. 
Parcela din Str. Mircea cel Batran, Nr. 119/A – identificata prin CF Nr. 423605 
Timisoara,Nr. Top. 19153/2/2 teren in suprafata de 417 mp si Nr. Cad: C1 
constructie – locuinta unifamiliala S+P+E+M, in proprietatea lui Luncan Ioan 
Claudiu, minor, bun propriu  nuda proprietate si Luncan Claudia Daniela. 

E – str. Livezilor 
V – parcele proprietate privata: 

Parcela din Str. Mircea cel Batran, Nr. 121 – identificat prin CF Nr. 412497-C1 
Timisoara, teren in suprafata de 733 mp si constructie – locuinta cu trei 
apartamente: 
 Apartament Nr. 1 – Nr. CF individual 412497-C1-U1, compus din 4 
camere, bucatarie, baie, hol, camara cu suprafata utila de 98,10 mp si cota teren 
241/733 mp, in proprietatea lui Opretean Nicolae si sotia Opretean Elena. 

Apartament Nr. 2 – Nr. CF individual 412497-C1-U2, compus din 3 
camere, bucatarie, baie, hol, cu suprafata utila de 91,82 mp si cota teren 226/733 
mp, in proprietatea lui Opretean Nicolae- Adrian. 

Apartament Nr. 3 – Nr. CF individual 412497-C1-U3, compus din 3 
camere, bucatarie, baie, hol si scara cu suprafata utila de 108,37 mp si cota 
teren 266/733 mp, in proprietatea lui Opretean Traian-Mircea. 
Parcela din Str.Ciocarliei, Nr. 88 – identificat prin CF Nr.404021 Timisoara, Nr. 
Top. 19058/1-19058/2/1/1; 19058/1-19058/2/2/2, teren in suprafata de 4206 mp 
si Nr. cad: C1 – centrala termica, casuta gradina, fantana artezia cu restaurant 
cu gradina de vara, in proprietatea Krafcsik Bettina Christine, Krafcsik sanda 
dacia si sotul Krafcsik Anton. 

S – parcela proprietate privata: 
Parcela din Str. Livezilor, Nr. 71 – identificat prin CF Nr.408503 Timisoara, Nr. 
Top. 19152/2, teren in suprafata de 2127 mp si Nr. cad: C1 – casa in regim P, in 
proprietatea Padina Mihnea si sotia Padina Camelia si Bugilan ioan si sotia 
Bugilan Lucretia. 
Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafaţă de 2100 

mp, cu formă aproximativ dreptunghiulara. Imobilul, compus din casa si teren intravilan, 
de pe str. Livezilor, Nr. 73 este identificat prin CF nr. 423087 Timisoara, nr. top. 19153/1 
si se afla in proprietatea Encutescu Eugen Catalin si sotia Encutescu Ionela Constanta 
bun comun, in cota actuala  de 1/3, SAVOIU Cristian Mihail, bun propriu, necasatorit in 
cota de 1/3 si  Motoc Andrei gheorghe Marius, bun propriu, necasatorit, in cota de 1/3. 
Este inscrisa interdictie de instrainare si grevare si  dreot de  ipoteca in favoarea lui 
DOT Nicolae-Ioan (30.000 Euro) si Olariu Ileana (30.000 Euro). 

Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea rezidentiala, cu zone 
punctuale de servicii, in partea vestica a amplasamentului. 

In zona limitrofa amplasamentului studiat ţesutul urban este compus din trei tipuri 

de configuraţii: 



- cel al locuinţelor unifamiliale, cu fond construit la frontul stradal sau cu retrageri 
faţă de front, cu regim de inaltime: P; P+1E, construit în perioada comunista – in 
partea nordica si sudica amplasamentului. 

- cel al locuinţelor cu mai multe apartamente, cu fond construit la frontul stradal, cu 
regim de inaltime: P+M – in partea nordica si sudica amplasamentului. 

- punctual functiuni complementare: servicii – restaurant, in partea vestica 
amplasamentului.  
Utilităţi existente în zonă: energie electrică, apă, canal, sistem centralizat de 

energie termică, gaze naturale, reţea de telefonie, reţea de televiziune şi date.  
Acest proiect vizează realizarea unei  locuinte pentru doua familii adaptată 

contextului urbanistic, propunerea unor circulaţii auto si pietonale precum si a spaţiilor 
verzi: 

 Locuinta pentru doua familii in regim P+2E; 

 Sistematizarea incintei prin configurarea circulaţiilor auto/ pietonale si 
zonelor verzi. 
  Amplasarea constructiilor în cadrul sitului va respecta distantele stabilite in 

plansa de Reglementari urbanistice. 

Soluţiile tehnice pun în evidenţă conceptia structurala a ansamblului, care prin 
volumetrie şi aspect exterior nu intra în contradicţie cu aspectul general al zonei şi cu  
funcţinea propusă. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de 
accent in tonuri de maro.  

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General 

al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 2002 prelungit prin H.C.L. nr. 

105/2012 si  a prevederilor aferente UTR-ului nr. 8. 

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma 
avizării Planului Urbanistic de Detaliu şi introducerea lor în baza de date existentă, în 
scopul corelării şi menţinerii la zi a situaţiei. 
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