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 S.C. “ POLIFORM” S.R.L.
 Str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7, Timiᗰoara, Telefon/Fax: +(40)-256-432212, E-mail: 

office@trimbitas.ro
Proiect nr.P64/2014 

MEMORIU TEHNIC
PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial institutii si servicii 

publice”, intravilan si extravilan Timiᗰoara, zona DN6 km 563+750 dr, Timi←oara – Sânnicolau Mare,  
CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, CF nr. 437535, nr. Cad 437535

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL
”DEZVOLTARE ZON ACTIVITATI ECONOMICE CU 
CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” 
intravilan si extravilan Timi←oara, zona DN6 km 563+750 dr 
,Timi←oara – Sânnicolau Mare

Amplasament: intravilan si extravilan Timisoara
Beneficiar: S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L.
Elaborator: s.c.”POLIFORM”s.r.l.
(Proiectant)
Data elaborူrii: februarie 2015   
Faza de proiectare:  informarea si consultarea populatiei (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM
Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal: ”DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI 
ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” 
extravilan Timi←oara, zona DN6, km 563+750 dr. Timi←oara – Sânnicolau Mare, CF 
nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, CF nr. 437535, nr. Cad 437535, a fost întocmitူ la 
comanda beneficiarului S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L.
Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul extinderii zonei industriale, 
de produc↰ie si depozitare a instituᘰiilor si serviciilor publice pe terenul cur↰i construc↰ii in 
suprafata totala de 81.300mp situat in extravilanul Timiᗰoarei in partea de Nord a 
municipiului, in imediata vecinူtate a drumului Naᘰional Dn 6 Timisoara – Sannicolau 
Mare

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU 
ZONA STUDIATဠ

Zona studiatူ este amplasatူ pe partea dreaptူ a drumului naᘰional DN6 
(Timiᗰoara – Sânnicolau Mare), în zona km 563+750 dreapta

Conform Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcᘰionalူ: 
terenul este situat in extravilan si intravilan – zona unitati industriale, zona institutii 
si servicii publice
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1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.
● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ 

este situat în extravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.
• Terenul studiat este delimitat astfel: 
Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ de canalele de desecare HCN 310

si HCN 187/1, canale ce delimiteazူ la sud parcele nereglementate din 
punct de vedere urbanistic.

Ø Limita sudicူ a terenului studiat este data de DN 6 Timisoara – Sannicolau
Mare. Vis-à-vis de Drumul Naᘰional Dn6 se gူseᗰte incinta Parcului 
Industrial si Tehnologic Timisoara (PITT) incinta in care sunt edificate
construcᘰii cu funcᘰiuni industriale si de servicii.

Ø La est, terenul este delimitat de parcela cu nr. cadastral 412369 teren arabil 
în extravilan, liber de construcᘰii, nereglementat din punct de vedere 
urbanisitic

Ø La vest terenul este delimitat de canalul de desecare HCN 178/1, incinta
S.C. Flextronics (Solectron) si de parcela cu nr. cad. A188/1/2, parcela pe 
care sunt amenajate locurile de parcare ale societatii.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.
Certificatul de Urbanism nr.422/12.02.2015 a fost obᘰinut în baza H.C.L. 

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea 
valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcᘰionalူ: 
zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC 
DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

Accesul la amplasamentul studiat este realizat prin drumul de exploatare DE 312
compatibil cu funcᘰiunea de teren agricol. In prezent, nu este amenajat acces din DN6.

În zonူ, au fost avizate accese rutiere din drumul naᘰional DN6 la obiective 
economice:

- km 563+260 stânga la Coca Cola srl
- km 563+920 stânga ᗰi dreapta la Parcul Industrial Timiᗰoara ᗰi Flextronic srl
- km 564+555 dreapta la ICCO EMT srl
- km 564+525 stânga la AGIL srl.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii
2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI
Pentru zona limitrofူ Cူii Torontalului s-au elaborat ᗰi aprobat o serie de proiecte 

de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare ᗰi servicii. Mare parte 
din ele s-au concretizat prin construcᘰii aflate în diferite stadii de execuᘰie.

În acelaᗰi timp, în planul secund, a rူmas un fond semnificativ de parcele 
nereglementate.
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2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA 
LOCALITဠᘠII

Proiecte cu funcᘰiuni industriale, depozitare si servicii au apူrut in vacinatatea 
cူilor majore de circulaᘰie din zona – Calea Torontalului – DN6. În general investiᘰiile
sunt disparate. 

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE
2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în 
intravilan si partial in extravilanul localitatii.

Parcelele ce fac obiectul PUZ au accesibilitatea asiguratူ prin intermediul 
drumului de exploatare DE 312.

Terenul studiat are front la DN6, iar accesul din drumul naᘰional este propus a se 
realiza direct din intersecᘰia sens giratoriu propusa spre amenajare in dreptul Km 
563+920 (conform adresei nr.340/809/17.11.2014 a companiei Nationale de Autostrazi si 
Drumuri nationale din Romania S.A.)

Terenul este format din parcele: 
-  parcela identificatူ prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp –arabil 
extravilan
-  parcela identificatူ prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp – curti constructii 
in intravilan

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, 
ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII 
DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei faᘰူ de cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului 
este favorizatူ, în primul rând datoritူ arealului consistent încူ neconstruit 
ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare 
teritorialူ durabilူ. 

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv 
drumul naᘰional DN6 (prelungire Calea Torontalului) ᗰi de propunerea de 
traseu a Centurii ocolitoare Timiᗰoara Vest, care intersecteazူ drumul 
naᘰional DN6, în zona km 566+200.

Ø Un alt factor ce va asigura fluen↰a circula↰iei rutiere va fi legူtura dumului 
national DN6 propusူ (conform PUG în lucru revizia 3) cu drumul National 
DN 69 ←i Centura ocolitoare a municipiului Timi←oara – respectiv rela↰ia cu 
autostrada. 

Ø Zona limitrofူ terenului studiat se contureazူ ca o zonူ cu caracter
industrial, depozitare ᗰi servicii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 
ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, 
CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE
Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrူrile de prospectare geotehnicူ, 
stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENᘠELE ᗠI METODELE 
CERCETဠRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE  NP 074/2007  
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2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ᗠI CONSTRUCᘠII
2.3.2.1. Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faᘰူ se aflူ în extravilanul 
Mun. Timiᗰoara, jud. TIMIᗠ, identificat prin planul de situaᘰie anexat.
2.3.2.2. Terenul are o suprafaᘰa relativ planူ, astfel amplasamentul nu prezintူ potenᘰial 
de alunecare.

Platforma menᘰionata face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia
joasa denumita Câmpia BANATULUI. Astfel zona menᘰionata se încadreazူ in complexul 
aluvionar a cူrui geomorfologie se datoreazူ influentei apelor curgူtoare, care au dus la 
transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagrega-
rea rocilor de baza.

Suprafaᘰa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgူtoare si a celor in 
retragere, cursuri rူtူcitoare cu numeroase braᘰe si zone mlူᗰtinoase, ceea ce a dus la 
depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la 
particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere 
separate in funcᘰie de mူrimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaᘰii, stratificaᘰia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. 
Geologic, zona se caracterizeazူ prin existenta in partea superioara a 

formaᘰiunilor cvaternare, reprezentate de un complex alcူtuit din argile, prafuri, nisipuri si 
pietriᗰuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 
circa 1400 ÷ 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica  P100-1/2013, conditiile 
locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei 
de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale 
a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si 
acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 
(0,60÷0,70)m

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele 
obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii 
inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii 
(argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

- 0,00 ÷ - 0,30m – sol vegetal pamant prafos argilos maroniu
- 0,30 ÷ - 1,50m – argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat plastic consistenta, 

avand indice de consistenta IC=0,60÷0,62 si modul de deformatie M=68÷69daN/cm2  
- 1,50 ÷ - 3,00m – argila prafoasa galbena cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, 

avand indice de consistenta IC=0,70÷0,62 si modul de deformatie M=77÷69daN/cm2

- 3,00 ÷ - 5,00m – argila prafoasa galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic 
consistenta, avand indice de consistenta IC=0,65÷0,72 si modul de deformatie 
M=73÷78daN/cm2  

- 5,00 ÷ - 6,00m – argila galben vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, 
avand indice de consistenta IC=0,66÷0,65 si modul de deformatie M=73daN/cm2

- 6,00 ÷ - 7,00m – argila vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand 
indice de consistenta IC=0,69 si modul de deformatie M=76daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior se constata, ca terenul de fundare se 
încadreazူ in terenuri medii, conform Normativului  NP 074/2007 (tabelul A21 conditii 
de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS », iar din punct 
de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 1 »

Terenul de fundare este alcူtuit dintr-un pachet de pူmânturi coezive ( argile 
prafoase, argile) pânူ la adâncimea de -7,00 m.
Se recomanda fundarea pentru o cladire in regim de inaltime p,  p+m(1e), la cota minima dmin=-1,00m fata de ctn, pe 

stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat.
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2.4. CIRCULAᘠIA

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

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, pe partea 
dreaptူ a drumului naᘰional DN6 (prelungire Calea Torontalului), în zona km 563+750 
dreapta

Factori generatori de perturbူri ale traficului din zonူ pot fi consideraᘰi:
- accesul actual dificil din DN6 la parcele
- profilul transversal al lui DN6, având în prezent doar douူ benzi de circulatie.
- inexisten↰a bretelelor colectoare 

2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, 
INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI 
ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR 
EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME.

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în zona 
prelungirii arterei majore Calea Torontalului - DN6.

Terenul are front la DN 6 iar accesul auto pe parcele nu este inca reglementat.
Reᘰeaua secundarူ de drumuri din zonူ este doar parᘰial reglementatူ. Este 

necesarူ o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în 
zonူ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA 
STUDIATဠ

În prezent, în zona studiatူ funcᘰiunile existente sunt unitူᘰi industriale ←i de 
produc↰ie: D.S.Smith. PACKAGING, ICCO, FLEXTRONICS, COCA COLA, investi↰iile din 
cadrul platformei PITT (PAN SARMIS, FARTUD, GENUINE ADVERTISING, ELECTRIC 
SYS, WILLI KREUTZ, PROSPERO, ORNELLA STUDIO DESIGN, ALFA VISION, 
ↀTAN↠OBANAT), servicii (RAR, etc).

Prin documentaᘰii de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, 
depozitare, spatii comerciale, institutii si servicii publice.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat, la limita vestica, este edificata hala de 
productie a SC Flextronics, iar la limitele nordice si estice loturile sunt în prezent 
neconstruite.  

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT
În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii, fiind amplasat un panou 

publicitar partial dezafectat la limita sudica a terenului, inspre DN6.

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE
Majoritatea construc↰iilor cu caracter industrial ←i de depozitare, precum ←i dotူrile

ce asigurူ servicii în zonူ, sunt concentrate de-a lungul lui DN6 – prelungirea Cူii 
Torontalului. 

Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate.
De asemenea existူ ←i terenuri ce au fost reglementate din punct de vedere 

urbanistic dar pe care nu au fost implementate propunerile aprobate.
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2.5.4. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI
Terenul studiat este compus dintr-o parcela avand categoria de folosin↰ူ cur↰i 

construc↰ii în intravilan cat si o parcela avand categoria de folosinta arabil in extravilan, 
Nu exista spatii verzi amenajate. Arealul limitrof este constituit in general de terenuri cu 
caracter agricol ce nu detin spatii verzi, doar in incinta Flextronics, pe parcela cu nr, cad 
A188/1/2 fiind amenajate spatii verzi.

Pentru ansamblurile industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza 
documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeᘰele 
minime necesare de spaᘰii verzi amenajate.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, se propune asigurarea unui 
minim de 20% spaᘰii verzi din totalul suprafeᘰei.

2.6. ECHIPARE EDILITARဠ

2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU 
INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII
Alimentare cu apူ ᗰi canalizare – situaᘰia existentူ

Pe parcelele ce constituie terenul care va fi reglementat prin P.U.Z. nu existူ reᘰele 
edilitare.

2.7. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI
Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce sunt propuse a se realiza vor adaposti 

functiuni de produc↰ie, depozitare, institutii publice si servicii. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din 
zonူ vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusူ consultarii populaᘰiei în cadrul 
procedurilor de informare a populaᘰiei ce vor fi organizate de Municipiul Timiᗰoara, 
Direcᘰia Urbanism, Serviciul Planificare Spaᘰialူ.

Propuneri de dezvoltare urbanisticူ
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 422/12.02.2015 a fost obᘰinut în baza H.C.L. 
nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea 
valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcᘰionalူ: 
terenul este situat in extravilan si intravilan – zona unitati industriale, zona institutii 
si servicii publice

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan
● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ 

este situat in extravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.
● Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, 

cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.
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● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara – în lucru (revizia 
3), terenul de faᘰူ este situat in extravilan in zona destinata activitatilor economice cu 
caracter industrial.

Parcelele ce fac obiectul prezentului studiu sunt situate in extravilan, respectiv in 
intravilanul Municipiului Timisoara.

● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata 
“Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie” prevede pentru zona 
adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie 
bazata pe cunoastere si inovatie.

Prin urbanizarea terenurilor studiate prin prezentul proiect, se preia programul 1 
Politica 1 descrise in Masterplan.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin 

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în 
intravilan ᗰi au devenit construibile. 

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de 
asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi 
dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul 
îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii 
verzi amenajate.

Prin prezenta documentaᘰie se propune asigurarea unui minim de 20% spaᘰii verzi 
din totalul suprafeᘰei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI
Accesibilitatea terenului ce face obiectul studiului este asigurata de drumul agricol 

DE 312, drum ce este racordat la DN 6
În perspectiva sporirii capacitူᘰii de circulaᘰie pe drumul naᘰional DN6 conform 

adresei nr. 340/809/17.11.2014 a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale 
din Romania S.A., s-a prevူzut modernizarea si lူrgirea acestuia la patru benzi de 
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circulaᘰie ᗰi realizarea de drumuri colectoare paralele cu doua benzi si sens unic, de 
ambele parti.

De asemenea este propusa realizarea unei intersesctii tip sens giraotiru  la pozitia 
km 563+920 in vederea facilitarii fluidizarii traficului si  a aceesului in incinta Flextronics si
a parcuril Industrial si tehnologic deja edificat.

Deservirea rutierူ a incintei va fi asiguratူ de drumuri ᗰi platforme tehnologice 
interioare, racordate la sensul giratoriu si breteaua colectoare situata pe partea dreapta a 
drumului din sensul de mers Timisoara – Sannicolau. 

Pana la asigurarea traseului bretelei colectoare si pe terenuri ce nu apartin 
beneficiarului, se propune realizarea  unui acces provizoriu din DN6 la limita estica a 
amplasamentului

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara – în lucru (revizia 3) 
se propune realizarea unei legaturi intre DN 6 si Dn69, prin dezvoltarea drumului de 
exploatare DE335 la un profil transversal de 20m, drum ce va face legatura intre sensul 
giratoriu realizat la intersectia Soselei de Centura a Municipiului Timisoara cu DN 69 si 
sensul giratoriu propus a se realiza la Km 563+920 al drumului national DN6.

Accesul spre autostradူ va fi facilitat de posibilitatea de circulaᘰie si acces pe 
viitoarea Centurူ ocolitoare Timiᗰoara Vest, centurူ ce va intersecta drumul naᘰional DN6 
în zona km 566+200, la aproximativ 2,0 km de amplasament.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ 
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE
Documentaᘰia are drept obiect reglementarea urbanisticူ a unui teren în suprafaᘰူ 

totalူ de 81.300 mp cu front la Dn6, situat intr-o zona marcata de investitii cu puternic 
caracter industrial si de servicii,

Tema de proiectare propune:
1. Extinderea zonei de industrie, institutii publice si servicii, cu un regim de inaltime 

maxim de (S)+P+4E+Er. 
2. Prevederea unui spaᘰiu verde, reprezentând 20% din suprafaᘰa totalူ a terenului 

studiat de 81.300mp.
3. Asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de 

industrie, institutii publice si servicii. Locurile de parcare din incintူ necesare 
funcᘰiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

4. Edificarea de hale productie, depozitare si servicii cu caracter nepoluant

Bilanᘰ teritorial propus
c.f. nr. 437535, 429256

U.T.R. 1 ZONA INDUSTRIE, INSITUTII SI SERVICII PBLICE

SzI – SUBZONဠ  ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, 
INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE    

 56.573,00 mp            69,59%

Szv – SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE  
 Spatii verzi amenajate 16.260,00 mp         20,00%

din care amenajate in cadrul parcelelor                 8.130 mp

CIRCULATII, PLATFORME BETONATE  8.467,00 mp  10,41%
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TOTAL                                                           81.300,00 mp 100,00%

Indici caractereistici
• Industrie, institutii si servicii publice în regim de înူlᘰime maxim P+4E+Er

P.O.T.=max.60%
C.U.T.= max. 1,2
H cornisa max.=21,0m 
H maxim =25m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTAREA CU APဠ, CANALIZARE MENAJERဠ ↀI PLUVIALဠ
Solutiile de echipare edilitara se vor stabili dupa obtinerea avizelor tehnice.

ALIMENTARE CU APဠ 
Debite de apူ potabilူ :

Q.zi.med. = 5,285 mc/zi  = 0,061 l/sec.
Q.zi.max. = 6,871 mc/zi  = 0,079 l/sec.
Q.h.max. =  1,718 mc/h = 0,477 l/sec. 

Pentru asigurarea necesarului de apူ potabilူ pentru PUZ se propune realizarea 
unui foraj de apူ ᗰi staᘰie de hidrofor. Pentru volumul de incendiu se propune 1 rezervor 
de 250 mc capacitate ᗰi staᘰie de pompare de incendiu. Rezervorul de incendiu va fi 
alimentat cu apူ din forajul propus. 

Reᘰeaua de apူ inelarူ din  interiorul PUZ-ului va fi din ᘰeavူ PEHD PE 100, Pn 6, 
De 160 mm ᗰi se va echipa cu vane de sectorizare ᗰi hidranᘰi de incendiu supraterani Dn 
100 mm .

CANALIZARE MENAJERဠ
Debite de ape uzate menajere evacuate :

Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846/1-2006:
Q.zi.med. = 5,074 mc/zi =   0,059 l/sec.
Q.zi.max. = 6,596 mc/zi =   0,076 l/sec.
Q.h.max. =  1,649 mc/h  =   0,458 l/sec.
Reᘰeaua de canalizare menajerူ din incinta PUZ-ului  se va prevedea din ᘰeavူ de 

PVC – SN4 De 250 mm .  
Evacuarea apelor uzate din incinta PUZ-ului se va face într-o reᘰea de canalizare 

stradalူ din ↰eavူ PVC SN4 De250mm, care subtraverseazူ drumul DN6 în dreptul 
amplasamentului ←i se descarcူ în re↰eaua de canalizare existentူ din incinta Parcului 
Industrial ←i Tehnologic Timi←oara.

CANALIZARE PLUVIALဠ
Debite de ape pluviale evacuate :

Suprafaᘰa totalူ de teren aferent PUZ-ului este 8,13 ha.
Qpl =  348,094  l/ sec = 0,348 m3/s
Apele pluviale concentrate de pe întreagူ suprafaᘰူ de 8,13 ha vor fi colectate prin 

guri de scurgere ᗰi reᘰeaua de canalizare ape pluviale.
Reᘰeaua de canalizare pluvialူ din incinta PUZ-ului se va prevedea din ᘰeavူ de 

PVC – SN4 De 200 mm .  
Apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retenᘰie cu volumul de 100 mc. Înainte 

de a fi colectate în bazinul de retenᘰie apele pluviale vor fi trecute prin separator de 
hidrocarburi ᗰi deznisipator. Apele astfel tratate ᗰi stocate se va evacua în canalul de 
desecare HCn 310.
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3.6.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin inserierea unui punct de 

conexiune in retelele de 20kV existente, aflate in proprietatea SC ENEL DISTRIBUTIE 
BANAT SA. 

Pentru viitoarele constructii de productie/depozitare se va prevedea un punct de 
conexiunile la limita de proprietate, avand punctul de delimitare la bornele de 20kV ale 
celulei de masura. Proiectarea si executia lucrarilor se vor face in baza studiului de 
solutie si a proiectului tehnic, avizate de catre distribuitorul local de energie electrica.

Din punctul de conexiune se vor alimenta prin LES 20kV posturile de transformare 
20\0.4kV dezvoltate in interiorul parcelelor.

Iluminatul exterior precum si serviciile interne ale parcelelor se vor realiza din 
tablourile TDRI, prin proiectarea de puncte de aprindere pentru instalatia luminotehnica, 
respectiv racorduri pentru statiile de pompare, statii de hidranti, respectiv bazine de 
retentie.

Pentru alimentarea de rezerva a instalatiilor cu rol de protectie la incendiu se va 
prevedea un grup electrogen insonorizat, montat in exterior.

3.6.3. CONEXIUNILE LA PROVIDERII DE SERVICII DE TELECOMUNICATII
Conexiunile viitoare la retelele existente de telecomunicatii se vor face prin

extinderea retelelor de fibra optica existente in zona, in functie de optiuniile beneficiarului 
cu privide la societatea furnizoare.

Extinderile de retele se vor face pana la limita de proprietate, unde se vor afla 
punctele de delimitare a gestiunii retelelor.

De la limita de proprietate se va poza o retea de fibra optica si telefonie, aflata in 
proprietatea beneficiarului, retea care se va proiecta in functie de necesitatile finale.

Traseele de fibra optica se vor proteja in tuburi PVC de protectie.

3.7.PROTECᘠIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE 

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ obiectivele existente în zonူ, ca atare nu se 
necesitူ mူsuri pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor afectate.

3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE  
Surse de poluanᘰi pentru apele subterane în perioada de execuᘰie, respectiv 

exploatare, nu existူ.
Riscurile care pot apူrea pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu sunt cele din 

perioada de execuᘰie a lucrူrilor.
Poluanᘰii pentru aer în timpul execuᘰiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eᗰapament. 

Praful rezultူ de la execuᘰia sူpူturilor, împrူᗰtierea nisipului, a pူmântului, din 
compactare etc.

3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR  
Deᗰeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o 

platformူ amenajatူ. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmူ specializatူ, care va 
depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, 
PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

Terenurile cu fostူ destinaᘰie agricolူ nu sunt degradate.
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Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 20% din teren pentru spaᘰii verzi din suprafa↰a 
totalူ a terenului reglementat de 81.300 mp. 

3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ
Dupူ finalizarea lucrူrilor de construc↰ie ←i rutiere: circula↰ii carosabile ←i alei 

pietonale, platforme ←i parcူri - se va realiza amenajarea incintei cu spa↰ii verzi ←i planta↰ii 
de arbori, ce vor ocupa 20% din totalul zonei studiate. 

3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE 
COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonူ, cu accent pe execuᘰia a patru 
benzi de circulaᘰie pe drumul naᘰional DN6, execuᘰia bretelelor colectoare, a pasajului 
superior cu calea feratူ, a giraᘰiei propuse pe traseul DN6, la km 563+920 (în dreptul 
Parcului Industrial ᗰi Tehnologic Timiᗰoara) ᗰi a Centurii ocolitoare Timiᗰora Vest, cu 
nodul rutier de la km 566+200 (intersecᘰie cu drumul naᘰional DN6), se vor îmbunူtူᘰii 
semnificativ condiᘰiile de trafic în zonူ ᗰi implicit accesul ᗰi circulaᘰia rutierူ de deservire 
a PUZ-ului studiat.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ

• Listarea obiectivelor de utilitate publicူ
- asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale 
drumurilor din perimetrul studiat ce fac parte din trama stradala cu obligativitatea 
ca drumurile de acces, pistele de cicli←ti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul 
profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public; 

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + 
construcᘰii) din zonူ, conform legii 213/1998

-  parcela identificatူ prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp –arabil 
extravilan
-  parcela identificatူ prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp – curti constructii 
in intravilan

 - nu existူ sarcini
• Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii 

obiectivelor propuse
Conform planᗰei “Circulaᘰia terenurilor“ urmeaza a fi prevူzute: 
- asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în 
perimetrul terenului studiat
- obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile 
verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ 
domeniu public.

ᗠef proiect   
arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ 


