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INTRODUCERE
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Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu
Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu de faţă este determinată de intenţia de
a defini folosinţa şi caracteristicile urbane şi tehnico-edilitare ale unui teren situat în Municipiul
Timisoara, Strada Pictor O. Bancila, nr. 4, situat în zona de sud-vest a oraşului, în Cartierul
Freidorf, aici aflându-se în curs de execuţie mai multe locuinţe unifamiliale, constructii noi si
reabilitari-extinderi la constructii existente.
Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată la Strada Pictor
O. Bancila, nr.4. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 719,00 m2 , conform Cărţii Funciare
nr. 404708 Timisoara. Parcela este orientată cu frontul la strada sus amintita. Terenul este
orientat sud-vest cu frontul stradal şi are nr. top 405/a/1/5.
Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele:
-

la sud est: imobilul de la nr. 2, teren proprietatea Statului Roman cu casa parter
proprietate particulara;

- la sud vest: Strada Pictor O. Bancila – domeniu public al Municipiului Timisoara;
- la nord vest: imobilul de la nr.6, teren proprietatea Statului Roman cu casa parter
proprietate particulara.

- la nord est: imobilele din Strada Pacii numerele 5 si 7.
Terenul este plat.
Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află
situat în intravilan, având categoria de folosinţă de zonă pentru locuinţe şi functiuni
complementare cu regim de inaltime P, P+2. Calitatea urbană în porţiunea de teritoriu luată în
studiu nu este satisfacatoare, întreaga zonă prezintă potenţial de edificare cu locuinţe
unifamiliale.
In prezent regimul de inaltime preponderent in zona este parter. Se remarca
tendinta actuala de densificare si de crestere a regimului de inaltime a zonei. Din punctul de
vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în
unitatea teritorială de referinţă UTR 58.
Amplasamentul are asigurată accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Strada
Pictor O. Bancila. Circulaţia pe aceasta strada se poate face în ambele sensuri. Frontul stradal
al terenului studiat este de 20,295 m, cu o adâncime variabilă între 35,29 m şi 35,85 m.
În prezent terenul este construit şi are o suprafaţă totală de 719 m2 cu acces direct din
Strada Pictor O. Bancila. Pe parcela studiata se afla construita o locuinta unifamiliala in regim
de inaltime parter. Suprafata construita a locuintei existente este de 70,86 m2. Procentul de
Ocupare al terenului este 9,7 % iar Coeficientul de Utilizare al Terenului este 0,09. Conform
solicitarilor proprietarilor imobilului si a Certificatului de Urbanism nr. 2331 din 26.07.2013 se
propune construirea unei case duplex cu regim de înălţime P+M si cu doua apartamente si cu o
suprafata construita de maxim 170,69 m2. Se va obtine un Procent de Ocupare al Terenului de
20%. Coeficientul de Utilizare al Terenului va fi de maxim 0,6 pentru parcela studiată.
Zona în care se află amplasamentul studiat are echipamentele edilitare subterane şi
supraterane necesare alimentării cu apă – canal, electricitate, gaze naturale, telefonie, etc.
În perimetrul amplasamentului studiat se propune construirea unei clădiri cu funcţiunea
de locuinţă tip duplex, care va avea regim de înălţime P+1E si doua apartamente. La nivelul
parterului se va asigura accesul la cele doua apartamente. Parterul va fi la rândul său înălţat cu
0,50 m faţă de cota amenajată a terenului (a curţii). Structura constructivă este formată din
diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. şi planşee din beton armat, cu închideri de
zidărie şi acoperire tip şarpantă. La exterior se va aplica o izolare termică tip termosistem.
Constructia se va amplasa cu o retragere de 4,60 m fata de limita de proprietate de la
strada si va fi amplasata pe limta de proprietate din stanga sau retrasa la 2,00 m de aceasta.
Fata de limita posterioara a parcelei, constructia se va amplasa la 13,11 m.
Soluţia urbanistică a fost elaborată ţinându-se cont de următoarele obiective:

- Continuarea şi extinderea de locuinţe cu regim mai mare de inaltime şi realizarea
unui front construit la Strada Pictor O. Bancila echilibrat volumetric, in concordanta cu
cladirile P+E situate in frontul stradal de vis-a-vis;
- Ocuparea cât mai justă a terenurilor în intravilanul extins al Municipiului
Timisoara, fără a intra în disonanţă cu clădirile din jur;
- Prefigurarea unei dezvoltări urbane de tip intensiv a unei porţiuni slab construite
care are în prezent o tipologie de ocupare a parcelelor de tip semirural (dimensiunea
parcelelor, POT-ul şi CUT-ul existent, etc.);
- Asigurarea spaţiilor de parcare pe parcela proprie pentru locuinţe.
.Construcţia propusă are funcţiunea de locuinţă familială, va avea un regim de înălţime
de P+1E, şi se va amplasa cu faţada principală către strada care se va moderniza, în
conformitate cu retragerile construcţiilor existente de pe parcelele învecinate. Locuinţele situate
în vecinătatea amplasamentului nu vor fi umbrite peste limitele admise de legislaţia în vigoare.
Faţă de limitele laterale ale parcelelor se propune amplasarea construcţiei la o distanţă de
10,75 m faţă de limita de proprietate din dreapta şi de 0,00 m faţă de limita de proprietate din
stânga, fără ferestre şi goluri către aceasta din urmă sau la o distanta de 2,00 m in cazul
rezolvarii de catre arhitect a locuintelor cu ferestre inspre vecinul din stanga. Locuinţa familială
se va amplasa în raport cu limita din spate a parcelelor la o distanţă de 13,11 m.
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