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   S.C. “ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L.
   Str. Martir M. Todorov nr.2, Timiᗰoara, Telefon/Fax: +(40)-256-432212, E-mail: office@trimbitas.ro

 Proiect nr.136/2015

MEMORIU NON TEHNIC
PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zona locuinᘰe colective si funcᘰiuni complementare”,

Str. Munteniei nr.47, CF nr.414894, Timisoara

Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal: ” DEZVOLTARE ZONA 
LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Str. Munteniei, nr. 47, CF 
nr. 414894 Timi←oara,  a fost întocmitူ la comanda beneficiarului Peppel Eva Leontine 
Theresia.
Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul dezvoltူrii unei zone de 
locuinᘰe colective in regim mic de inaltime (maxim S+P+2e) care pot adaposti functiuni 
complemetare

Propunerile de urbanizare sunt corelate cu alte documentaᘰii de urbanism avizate 
PMT, permiᘰând astfel rezolvarea coerentူ a reᘰelei de drumuri, ᘰinându-se cont atât de 
prevederile din P.U.G., cât ᗰi de condiᘰiile concrete existente pe teren.  

REGIMUL JURIDIC
Terenul in suprafaᘰa totala de 9.222 mp este format din 2 parcele, ambele înscrise 

in CF nr. 414894
-  parcela cu nr. topografic 22727, S = 8.854 mp (categ. de folosinᘰa: altele)
- parcela cu nr. topografic 22728, S=368 mp (curᘰi construcᘰii) 

 - nu existူ sarcini

DESCRIEREA SITUAᘠIEI EXISTENTE
Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în 

intravilanul localitူᘰii.
Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil atât din Str. Munteniei cat si din Aleea 

Viilor si beneficiazူ de întreaga reᘰea de strူzi a municipiului Timisoara.
• Terenul studiat este delimitat astfel: 
Ø la vest de terenuri proprietate privata aflate in str. Vuc St. Karadjic si 

identificate cu nr. top 2276, 2275, 2274, 438652, 438653
Ø la sud de imobilul situat la adresa Strada Munteniei nr. 45, identificat prin 

Top 22730; 22729
Ø la est, terenul are front la strada Munteniei 
Ø la nord terenul are front la strada Aleea Viilor

Funcᘰiunea majora in zona este cea de locuire astfel
- locuire colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime P+4E - D+P+4E+Er

situate in partea estica a strူzii Munteniei
- locuire individuala in imobile cu regim de inaltime predominat P si dispersat P+1-

P+1+M
In zona exista instituᘰii de invatamant – grူdiniᘰa si clူdiri de cult.
Serviciile sunt reprezentate de prezenta unui imobil de birouri situat pe Aleea Viilor 

vis-a-vis de amplasamentul studiat si a unui mic spaᘰiu comercial care comercializeazူ
produse alimentare situat pe str. Cernူuᘰi. Serviciile majore sunt concentrate pe strူzile
principale si la intersecᘰia strူzilor Bucovinei si Aleea Viilor

În prezent pe terenul studiat nu sunt realizate construcᘰii.
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DESCRIEREA SITUAᘠIEI PROPUSE
Prin tema de proiectare, se solicitူ urmူtoarele:

- realizarea unei zone de locuinᘰe colective si funcᘰiuni complementare
- asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de 

locuinᘰe colective si funcᘰiuni complementare;
- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga 

incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor 
ᗰi avizelor, etc.

Documentaᘰia are drept obiect:
1. Realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ de 9.222 mp, a 7 parcele destinate construirii 

de locuinᘰe colective cu un regim de inaltime (S)+P+2E 
2. Realizarea unei parcele destinata spatiilor verzi in proporᘰie de 5% din suprafaᘰa

totala a terenului studiat.
3. Rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare noilor drumuri de acces ᗰi propunerea 

unei secᘰiuni transversale corespunzူtoare
4. Asigurarea locurilor de parcare, necesare funcᘰionူrii zonei.

• INDICI CARACTERISTICI

 SzLic Subzonူ locuire colectiva cu functiuni complemetnare
P.O.T. max.  35%
C.U.T.max.  0,9
Regim de inaltime max.  (S)+P+2E
hmax coama 12,00m

Tinându-se cont de expansiunea zonelor destinate locuintelor colective si 
functiunilor complementare, ᗰi de necesitatea creူrii de suprafeᘰe suplimentare de teren 
pregူtite pentru dezvoltarea lor, se propune crearea de noi suprafeᘰe construibile.

ᗠef proiect   
arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ 


