
 

MEMORIU NONTEHNIC 
 
 

Parcela studiata cu o suprafata destul de mare de 1530mp. dar cu front ingust la 
strada situata în intravilanul Timisoarei, in zona de vest a orasului, intr-o zona cu o 
dinamica accentuata, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare necesita reglementarea 
in concordanta cu celelalte documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului din zona. 

Avand in vedere dimensiunea acesteia si dorinta beneficiarului de construire s-a 
amenajat astfel incat sa respecte si caracterul zonei, reglementarile superioare de 
urbanism si dorinta acestuia. 

Strada Prepelitei nu este reglementata la dimensiunile minime de strada asa incat 
prin acest studiu s-a propus extinderea drumului de exploatare existent inspre calea 
ferata cu 6,5m . 

Strada Prepelitei conform planului de ansamblu se va dezvolta paralel cu calea 
ferata respectand zona de siguranta de 20m fata de aceasta si se va racorda cu strada 
Sofocle. 

Cvartalul rezultat va putea fi strabatut de o fundaturi cu posibilitatea de parcelare 
a loturilor vecine irigand si zona de mijloc a acestuia cu posibilitatea impartirii parcelelor 
de tip rural foarte lungi si inguste si transformarii acestora in loturi de tip urban. 

Deoarece prezenta documentatie reglementeaza o singura parcela, propunerea la 
nivelul cvartalului este cu caracter orientativ si nu normativ. 

Retelele deja executate pe strazile din apropiere si anume strada Sofocle si 
strada Ion Romanu si anume existenta apei, canalului, gazului arata ca in zona 
investitiile sunt finalizate si parcelele eficientizate. Prezenta retelelor edilitare in apropiere 
este un punct forte pentru viabilizarea zonei, inlcusiv a parcelei proprietatea 
beneficiarului. 

Puncte sensibile pentru momentul actual este caracterul incert al strazii 
Prepelitei.Puncte tari : 

- existenta cladirilor pe parcela vecina la vest, cu acces din strada Prepeliteit, 
 - iluminatul stradal pe aceasta strada si documentatiile de urbanism aprobate pe 
strada Prepelitei la nr. 1. 

- calea ferata secundara CF 926 spre Cruceni 
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