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MEMORIU NON-TEHNIC - PUD 

                                                      Proiect nr. 052/ 2017 

 

1.   Introducere 
 

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

Denumirea lucrării:   PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CLADIRE 
MIXTA CU FUNCTIUNI SI SERVICII” 

Municipiul Timisoara, str. Grigore Alexandrescu CF 445114, JUDEŢUL TIMIŞ 
    
Nr. proiect   : 052/2017 
Iniţiatori (beneficiari) : ONETIU LEONTINA 
Elaborator   : s.c.”STUDIO TZK ”s.r.l 
Data elaborării  : APRILIE  2019   
Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) 
 
1.2 OBIECTUL LUCRĂRII 
 
1.2.1. Solicitări ale temei program 

 Prezenta documentaţie are ca obiect reglementarea funcţională si 
urbanistică a unei parcele amplasata in intravilan in zona nordica a 
Municipiului Timisoara, conform încadrării in P.U.G., aprobat prin prin HCLT 
nr. 157/2002, prelungit prin HCLT 1315/2017. 

 
Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:  

- zonificarea funcţională a parcelei studiate, in scopul construire 
„CONSTRUIRE CLADIRE MIXTA CU FUNCTIUNI SI SERVICII„ 
 

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona 
studiată 

- Conform încadrării terenului in P.U.G. Timisoara,  acesta este amplasat 
in zona nordica  a Municipiului Timisoara, in intravilan . 
 

2.1. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI 
 
2.1.1. ZONIFICARE, PRINCIPII DE REZOLVARE URBANISTICĂ 

Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop construirea unei cladiri 
mixte cu functiuni si servicii si au condus la următoarele principii 
de lucru: 

- Asigurarea unei utilizari eficiente a spatiului prin maximizarea 
folosirii terenului neconstruit. 

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile 
P.U.G. Timisoara, cu HCJT 115/2008, cu OMS 119/2014 şi corelat cu 
celelalte intervenţii din zonă. 

2.1.2. PROPUNERI DE INTERVENŢII PRIVIND FONDUL CONSTRUIT 
Nu este cazul. 
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2.1.3. REGLEMENTĂRI 
Reglementările se regăsesc în planşele cuprinse în documentaţie.  

 TIPUL DE  ZONĂ FUNCŢIONALĂ 
Funcţiunile principale permise în zonă : 

 Cele caracteristice zonei industriale 
 Servicii- comert. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: 

Funcţiunea dominantă a zonei este cea caracteristica zonei de servicii 
si functiuni mixte. 

 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: 
Nu e cazul. 

 UTILIZĂRI PERMISE: 
 Birouri 
 Servicii (curierat, frizerie/ coafura, traduceri legalizate, 

intermedieri imobiliare etc) 
 Comert cu produse alimentare si nealimentare 
 Functiuni mixte 
 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII: 
 construcţiile pentru alimentatie publica- comert- servicii, să nu 

dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate 
măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător; 

 INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE: 
-  necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, 

impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără 
asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare 
realizării acceselor pietonale şi carosabile; 

 INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE: 
Sunt interzise următoarele activităţi: 
-   ferme agro – zootehnice, abatoare; 
-  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, 

cabalinelor; 
-   constructii in perimetrele de protectie ale forajelor de apa 

potabila 
 -   depozite de deşeuri. 
 REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII: 

Orientarea faţă de punctele cardinale 
-   Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: 
Ordinul nr.119/2014 

Amplasarea faţă de aliniament 
-   Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita 

dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând 
retragerea fata de aliniament existent. 

Amplasarea în interiorul parcelei 
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei 
- Conf plansa Reglementari urbanistice. 
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelei 
- Conf plansa Reglementari urbanistice. 
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii 

existente 
- Cu conditia respectarii zonei de implantare  
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 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII: 
Accese carosabile - Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă 

numai în cazul asigurării  posibilităţilor de acces la drumurile 
publice. 

Accese pietonale - Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă 
numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei 
şi destinaţiei construcţiei. 

 
 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR 

Parcelarea 
-   Nu e cazul  

Înălţimea construcţiilor 
La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: 

-     Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, 
cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a 
zonei; 

-    Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi 
construcţiilor (conform Ordinului nr. 119 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) 
pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul 
însoririi acestora. 

-   Regimul de înălţime al construcţiilor propuse este P+1E; 
 

Aspectul exterior al construcţiilor 
Dispoziţii generale 

-    Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la 
acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. 

-   Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) 
trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. 
Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi 
CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât 
să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau 
zonei înconjurătoare.  

   Faţade 
-      Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri 

de arhitectură nespecifice. 
-      Sunt interzise imitaţiile de materiale. 
   Acoperişuri 
-     Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale anexelor vor fi 

realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, 
utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. 

 
Procentul de ocupare al terenului 

P.O.T. = max.55.00%. 
Coeficientul de utilizare al terenului 

Se propune C.U.T. max. = 2  
 
 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI 

Parcaje, garaje şi anexe 
-   Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită 

spaţii de parcare, se face in conformitate cu prevederile si 
solicitarile Comisiei de Circulatie. 
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-   Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea 
domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin 
autorizaţia de construire  

-  Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de 
capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. 

Spaţii verzi şi plantate 
Se propune respectarea procentului de 20% spatii verzi. 
Împrejmuiri  
-   Se admite imprejmuirea terenurilor cu conditia respectarii RGU. 

Soluţia propusă este prevăzută a se realiza etapizat. Durata de 
functionare este pe perioada nedeterminata. 
 

INDICI CARACTERISTICI: 
 Suprafaţa totală studiată = 6500 mp 
 Număr de parcele= 1 
 POT maxim = 55.00% 
 CUT maxim = 2 
 Regim de înălţime maxim = P+1E 
 H max cladiri  =18,00m 

2.1.4 BILANŢ  TERITORIAL 

 
 
 
 
Întocmit, 
Architect- Urbanist TUTAC ALIN OTNIEL 
 

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA 
 mp %  mp % 
Suprafata teren 6500 100 Suprafata teren 6500 100 
  Teren rezervat pentru 

spatii verzi 
1300 20.00 

Teren rezervat pentru 
Drum 

Inel 4 

686.75 10.56 

Teren rezervat pentru 
Drum 

1224.8 18.84 

Zona cladire functiuni 
mixte si servicii 

3288.45 50.6 

TOTAL 6500 100 TOTAL 6500 100 


