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ÎNTÎLNIRE PROFESIONALĂ
cu SPECIALIȘTII/RESPONSABILII pe
PROBLEME de URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI
din ADMINISTRAȚIA LOCALĂ/JUDEȚEANĂ și
cu

SPECIALIȘTII cu DREPT de SEMNĂTURĂ RUR
din JUDEȚUL TIMIȘ
organizată de CJ.TIMIȘ – DIRECȚIA de
AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM și
RUR- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
miercuri 21.03.2018 ora 11 - în Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Timiș

din atribuțile specialiștilor cu drept de
semnătură și a specialiștilor/responsabilor din
administrație locală/județeană
Să protejeze integritatea mediului natural, valoarea compoziției urbane,
să apere moștenirea culturală a mediului construit
pentru generatiile viitoare.
Să propună alternative la problemele și provocările specifice,
evaluînd impactul, punînd în valoare identitățile locale și
contribuind la dezvoltarea acestor.

dezbaterea publică - HG pentru aprobarea tezelor
prealabile ale proiectului Codului
Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor
(sursa: www.mdrap.ro/proiect-de-hg-pentru-aprobarea-tezelor-prealabile-ale-proiectului-codului-amenajarii-teritoriuluiurbanismului-si-constructiilor)

“Lipsa clarității normelor, paralelismele legislative, normele contradictorii
(între legi sau chiar în cadrul aceluiași act normativ) dar și ineficiența
mecanismelor de control au făcut ca amploarea şi numărul situațiilor
litigioase sau acțiunilor în justiție să fie în creștere”
Elaborarea proiectului:
“Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor”
va constitui o primă componentă a proiectului intitulat:
“Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului şi construcțiilor şi consolidarea capacității administrative a
structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu
responsabilități în domeniu”,

Propunerea de codificare a legislației
amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor,
vizează prioritar:
(sursa: www.mdrap.ro/proiect-de-hg-pentru-aprobarea-tezelor-prealabile-ale-proiectului-codului-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor)

-definirea unitară a domeniului și terminologiei;
-clarificarea raporturilor dintre elaborarea strategiilor şi politicilor publice, procesul
de aplicare şi aprobare a planurilor și cel de realizare a investițiilor publice și private;
-reconsiderarea, actualizarea și integrarea documentațiilor de
amenajarea teritoriului și urbanism;
-reglementarea rezervelor de teren pentru dezvoltare și definirea servituților de
urbanism;
-considerarea coerentă a ciclului de viață al investiției;
-reprezentarea armonizată a intereselor în domeniile reglementate;
-integrarea riscurilor și asigurărilor;
-redefinirea faptelor care constituie infracțiuni sau contravenții;
-corelarea cu codul fiscal;
-corelarea cu principiile aprobate în tezele prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural.

Din cele 10 priorități ale propunerii noului Cod s-a ales în prezentarea noastră prima:

“definirea unitară a domeniului și terminologiei”.

Ca atare propunem următoarele teme discuției cu specialiștii cu drept de semnătură ce
operează în județ și cu specialiștii din administrația locală/județeană, în sprijinul propunerii HGului ce conțin tezele prealabile ale proiectului Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și
Construcțiilor referitoare la conținutul documentațiilor de urbansim PUG, PUZ, PUD supuse
consultării/avizării în CTATU, din județele Arad, Caras-Severin, Timiș:

1. Necunoașterea în detaliu a documentațiilor, de către unii specialiștii atestați RUR, care au semnat și susținut
respectivele documentații în CTATU (semnătura de complezență);
2. Nerespectarea în documentații, de către unii specialiștii atestați RUR, a prevederilor legislative in vigoare, a
ghidurilor privind cadrul conținut al documentațiilor, a cromaticii pentru funcțiuni indicate în ghid (legenda, cartus,
etc) pentru introducerea acestora în OBSERVATORUL TERITORIAL;
3. Prezentarea, de către unii specialiștii atestați RUR, de documentații incomplete, cu greșeli, și erori, necorelări între
piese scrise și desenate, necolerări între capitole (ex : nepreluarea în documentații a ariilor naturale protejate
Natura 2000, a zonelor cu alunecări de teren și riscuri de inundații, a perimetrelor de protecție hidrogeologică, a
monumentelor istorice, etc);
4. Nepreluarea, de către unii specialiștii atestați RUR, în documentații a condițiilor din avize;
5. Delimitarea incorectă, de către unii specialiștii din administrația publică, a zonei pe care se întocmește un PUZ;
6. Prezența rețelelor socio-ecologice ale spatiului verde comasat (pe UTR) in dezvoltările imobiliare rezidentiale;
7. Prezența rețelelor educaționale -creșe/grădinițe/școli/învățămînt continuu (pe UTR)
in dezvoltările imobiliare rezidentiale;
8. Prezența rețelelor rutiere/pietonale/bike/edilitare în dezvoltările
imobiliare rezidentiale/servicii/industrie (pe Periurban/PUG/PUZ/Cvartal) .

1. Necunoașterea în detaliu a documentațiilor,
de către unii specialiștii atestați RUR,
care au semnat și susținut respectivele documentații în CTATU
(semnătura de complezență);
1. numărul documentațiilor PUG/PUZ întocmite de specialiști din afara arealului nostru de
competență este ridicat
2. numărul documentațiilor PUZ prezentate în CTATU de patroni de firme, fară a avea drept de
semnătură RUR este ridicat

2. Nerespectarea în documentații, de către unii specialiști
atestați RUR, a prevederilor legislative in vigoare, a ghidurilor
privind cadrul conținut al documentațiilor, a cromaticii pentru
funcțiuni indicate în ghid (legenda, cartus, etc) ;
2a. Lipseste ridicarea topo pe fiecare UTR, cu indicarea:
2a1- proprietăților publice (domeniul public)–terenuri din domeniul public al statului/ județului/UAT;
2a2-proprietăților private:
2a2a-proprietăți private ale persoanelor fizice/juridice;
2a2b-proprietăți private din domeniul public al statului/județului/UAT ului;
2a3- proprietăților în litigiu;
2a4a-a ariilor naturale protejate Natura 2000;
2a4b-a zonelor cu alunecări de teren și riscuri de inundații;
2a4c-a perimetrelor de protecție hidrogeologică;
2a4d-a monumentelor istorice;
2a4e-a siturilor arheologice, etc
2a5 – rețelelor edilitare/de conectivitate/etc
2b. Nerespectarea ghidurilor existente privind cadrul conținut al documentațiilor
2b1-conținutul cartușului
2b2-cromatica (pe suport electronic) pentru funcțiunile indicate (legenda)

titulatura documentațiilor (PUZ, PUD) să fie standardizate pentru a putea fi introduse în
OBSERVATORUL TERITORIAL singura platformă digitală după care se pot face analize corecte
(începînd de la faza CU/ responsabilitatea reprezentanților din adm. locală)

CARTUȘUL conține:
-Denumire Proiectant și specialist cu drept de semnătură RUR;
-Faza: punct de vedere, aviz de oportunitate, aviz arhitect sef;
-Denumire Proiect: PUZ/PUD
-ZONĂ REZIDENȚIALĂ, LOCUINȚE ÎNȘIRUITE, CUPLATE, INDIVIDUALE (sau COLECTIVE),
dacă este cazul SERVICII/etc.
-ZONĂ SERVICII, dacă este cazul cu subtitlurile aferente....
-ZONĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ, POLUANTĂ (sau NEPOLUANTA), dacă este cazul cu
subtitlurile aferente...
-ZONĂ PRODUCȚIE AGRICOLĂ, dacă este cazul cu subtitlurile aferente...
-Denumirea amplasament: Localitate..., str. ..., nr..., (nr cadastru....)
-Denumire Beneficiar:....;
-Denumire Plansa:.....;
-Anul/luna elaborării:.....
(notă –o mare parte din documentații nu respectă: denumirea proiectului; faza de proiectare;
data înregistrării documentației la autoritatea locală/județeană; intocmitor-specialist RUR cu
drept de semnătură cu simbolul aferent (juridic principalul responsabil, etc;)

(Notă: documentație în care titlul din cartuș nu corespunde cu cel din planșă/ lipseste faza de proiectare / în cartuș
lipseste rubrica cu numele, simbolul, semnătura specialistului cu drept de semnătură RUR)

CONȚINUT PARTE DESENATĂ
(probleme selectate)
LEGENDA PLANȘELOR:
Culoarea, tipul de marcaj, semnele convenționale, etc
să fie deocamdată în conformitate cu normele în vigoare

O documentatie care respectă, în principiu culorile din legenda legală astăzi

CADRU CONȚINUT AL DOCUMENTAȚIILOR DE URBANSIM
PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR și CIRCULAȚIA TERENURILOR – LEGENDA (1999 aprobat si 2002 propus)

Documentația
(extras CTATU)
respectă, în
principiu, legenda
planșei pentru
circulația
terenurilor

PLANȘA –PROPRIETATEA asupra TERENURILOR si
CIRCULAȚIA TERENURILOR

(lipseste în totalitate sau lipseste pe siturile autoritatilor locale/județene
în faza dezbaterea publică sau faza aprobare HCL/J

ar trebui să informeze ce terenuri (parcele) sunt propuse a fi trecute în domeniul
public al UAT, etc.
Aceste informații sunt în conformitate cu PLANUL de ACȚIUNE
(semnat de administrația locală în concordanță cu bugetul său anual aprobat,
bugetul multianual aprobat, prioritățile asumate aprobate),
deci cu BUGETUL ANUAL (aprobat după dezbateri publice, funcție de venituri și
priorități),
cu BUGETUL MULTIANUAL (aprobat după dezbateri publice, funcție de venituri și
priorități) și în urma
PRIORITIZĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE (aprobate după dezbateri publice, funcție de
venituri și priorități)

PLANȘA –PROPRIETATEA asupra TERENURILOR si
CIRCULAȚIA TERENURILOR (exemplu pozitiv)

3. Prezentarea, de către unii specialiști atestați RUR,
de documentații incomplete, cu greșeli, și erori,
necorelări între piese scrise și desenate, necolerări între capitole,
nepreluarea în documentații:
-a ariilor naturale protejate Natura 2000,
-a zonelor cu alunecări de teren și riscuri de inundații,
-a perimetrelor de protecție hidrogeologică,
-a monumentelor istorice,
-a siturilor arheologice,
etc;

4. Nepreluarea, preluarea eronată, de către unii specialiști atestați
RUR, în documentații a condițiilor din avize cu efecte dezastroase
asupra dezvoltării PCT;
EXEMPLE:
1. "Elaborare SF pentru “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timisoara – DN 69”
2. HCL 27/26.01.2010 privind PUZ „Malurile Canalului Bega Timişoara”. Documentul specifică că PMT
urmărește mai multe “aspecte” printre care și “reintroducerea navigației de sport/ agreement și pentru
transportul în comun”, prin implemetarea unui sistem de transport bazat pe vaporase (vaporetto) Fără
aviz de la APELE ROMÂNE.
3. HCL 187/07.04.2015 privind aprobarea PUZ “Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric
Baader nr. 11/a, Timişoara, eludînd avizul SNCFR

1a. “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timisoara – DN 69” 4 benzi ce
traversează Natura 2000, fapt ce a blocat investiția
1b. Variante studiu care ocolesc prin nord Natura 2000 (V2 pe traseul de
perspectivă propus în SF)

http://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=844.0

2. PUZ-uri „Malurile Canalului Bega Timişoara”. Documentele specifică că
PMT urmărește mai multe “aspecte” printre care și “reintroducerea
navigației de sport/ agreement și pentru transportul în comun”, prin
implemetarea unui sistem de transport bazat pe vaporase (vaporetto)
3 documente de urbanism faza PUZ și Proiectantul responsabil (fără specificarea specialistului cu drept de semnătură RUR)
-HCL TM nr.263 din 09.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a “P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de
influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală
P.U.Z.” PROIECTANT GENERAL / COORDONATOR: Direcţia Dezvoltare Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea
Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT) COLABORATORI: Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)
SUBPROIECTANŢI: SC VITAMINA SRL, SC SDAC Studio SRL

HCL TM nr. 27 din 26.01.2010 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega Timişoara” .
Documentul este aproximativ la fel ca cel inițial cu specificarea de la început potrivit căruia PMT urmărește mai multe
“aspecte” printre care și “reintroducerea navigației de sport/ agreement și pentru transportul în comun”, prin
implemetarea unui sistem de transport bazat pe vaporase (vaporetto). PROIECTANT GENERAL / COORDONATOR:
PMT, Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara
(C.C.R.C.I.T.),
HCL TM nr. 422 din 13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a
malurilor Canalului Bega„, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor
legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de
creştere” PROIECTANT: S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.,

(În nici una din documentații prezentate nu este prezentat un aviz de la APELE ROMÂNE, ceea ce a produs în
2018 probleme la plata vaporettelor achiziționate)

Nepreluarea în documentații a condițiilor din avize

3. HCL 187/07.04.2015 PUZ “Locuinte colective, servicii si comert"
str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara

-fără aviz clar SNCFR - în 2017 aviz SF CF de dublare a căii ferate București- TM –Arad
-lipsește planșa cu circulația terenurilor, ce presupune proprietatea publică a rețelei rutiere
urbană ce leagă cartierul existent cu dezvoltarea propusă

3. Nepreluarea în documentații a condițiilor din avize: HCL 187/07.04.2015 PUZ “Locuinte colective, servicii si
comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara,

Fără aviz favorabil SNCFR, în schimb documentația este întocmită conf cu PUG 2013 Etapa 3 (etapă nelegal
aprobată, fără aviz favorabil SNCFR), care prevede un bulevard în locul căii ferate; ATENȚIE în 2017 s-a avizat SF ul
pentru dublarea căii ferate

3. Nepreluarea în documentații a condițiilor din avize la HCL 187/07.04.2015 PUZ “Locuinte colective,
conf cu PUG 2013

Preluarea condițiilor ilegale din Etapa 3, (care prevede un bulevard în locul căii ferate), conduce la aprobarea
traversării la nivel a inelului II (str Baader) cu linia de CF,
Prin această operațiune se pune în pericol în 2021 realizarea continuității inelului 2 și dublarea CF

Prin aprobarea HCL 187/07.04.2015 a PUZ “Locuinte colective, servicii si comert"
str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara,
este ignorată izolarea fonică față de dublarea CF a locuințelor nou create.
(Exemple favorabile pentru izolarea fonică a zonelor rezidențiale față de artere
rutiere/feroviare zgomotoase în care se utilizează valuri de pămînt. Se realizeză și locuri
de joacă pentru copii protejate).

Sursă: Radoslav D. Radu 2012

5. Delimitarea incorectă, de către unii specialiștii din administrația publică,
a zonei pe care se întocmește un PUZ;
Este cel mai fragil moment din procesul de proiectare/avizare/aprobare a PUZ- urilor
la nivel: EUROPEAN/ NAȚIONAL/ REGIONAL/ JUDEȚEAN/
POL de CREȘTERE/DEZVOLTARE- ZONĂ PERIURBANĂ
UAT/ PUG
UTR/
CVARTALE/PUZ

6. Prezența rețelor socioecologice -spatiul verde comasat (pe
PC/PD/UAT/UTR) in dezvoltările imobiliare rezidentiale;
7. Prezența rețelelor educaționale -creșe/grădinițe/școli/învățămînt
continuu
(pe UTR) in dezvoltările imobiliare rezidentiale;
8. Prezența rețelelor edilitare/rutiere/pietonale/bike în dezvoltările
imobiliare rezidentiale/servicii/industrie (UAT/UTR/PUZ).

5. DELITAREA ZONEI pe care se întocmește un PUZ
este problema cea mai spinoasă în asumarea
responsabilității de către administrația locală și de
specialistul cu drept de semnătură RUR
Pentru înțelege acest fenomen este necesar să studiem
SUCCESIUNEA spațială:
a. Zona periurbană/Pol de Creștere -PC
b. UNITATE ADMINISTRATIVĂ TERITORIALĂ -UAT,
c. UNITATE TERITORIALĂ de REFERINȚĂ -UTR,
d. PLAN de URBANISM de ZONĂ -PUZ,
e. PLAN de URBANISM de DETALIU -PUD.

a. POLUL de CREȘTERE/periurbanul este format din mai multe UAT- uri
a1. Zona periurbană nord –Polul de Creștere Timișoara -studii de
fundamentare Ghiroda REȚELE MAJORE ECOLOGICE/RUTIERE/FEROVIARE

Sursă: Radoslav D. Radu 2012

a2. variantă de lucru- Studiu Zona periurbană nord/est –Polul de
Creștere Timișoara -pentru introducerea Pădurii Verzi în circuitul
PCT, prin eliminarea căii ferate spre Giarmata Vii- Lipova și preluarea
ei prin fața AITVT cu gara tren urban pentru Timișoara

b. UAT Timișoara este format din cca 40
UTR în intravilan

b1. UAT INTRAVILAN TM studiu 2009 - zonele
gris nu au facilități și ar fi trebuit strategii de
achiziții teren aferent
-REȚELELOR MAJORE
b1a. INVĂȚĂMÎNT (școli) pe UTR
b1b. CULOARE VERZI/ALBASTRE și
PARCURI/SCUARURI pe UTR
-delimitării zonei de studiu al unui PUZ din UTR-urile gris, se
stabilește la AVIZUL de OPORTUNITATE și ar trebui să fie
întregul UTR, pentru a decide achizițiile de teren ar fi trebuit
să se facă respectînd prevederile din HCJ Timiș 2004
-cel mai simplu ar fi fost ca PMT să întocmească (în cei 8 ani
de la începerea PUG ului în curs de finalizare) aceste PUZ uri
pe UTR extravilane

c. UNITATEA TERITORIALĂ de REFERINȚĂ -UTR
(parte componentă a UAT)
se delimitează pe limitele de proprietate,

în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici

,

după caz:

Peisaj şi peisaj cu caracteristici similare
Evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă
Populaţie cu structură omogenă
Sistem parcelar şi mod de construire omogene
Folosinţe de aceiaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor
Regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene
referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici

c. Unitatea teritorială de referinţă (UTR)
Subdiviziune urbanistică a teritoriului
unităţii administrativ-teritoriale (UAT) de bază,
constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene,
avînd drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului
în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii
la un moment dat şi necesară pentru:
-agregarea pe suprafeţelor mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea
caracteristicilor urbanistice;
-stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementare urbanistică omogenă.
UTR, avînd de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional MUTR pînă la 100 ha,
se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele
caracteristici, după caz:
-Populatie de 5.000-10.000 locuitori (atenție la densitate);
- distanța de parcurs pietonală de max. 500m pînă la facilitățile obligatorii
(creșă/școală/scuar/parc, etc);
- netraversarea rețelelor rutiere majore pînă la facilități;

CADRUL LEGISLATIV întocmire PUZ
Conf. OG 27/2008 Art 31, 1 – (2)

Schimbarea regimului juridic, economic sau
tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionat de asigurarea căilor de acces,
a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a
zonei

Conf. OG 27/2008 Art 32 –alin.(1) autoritatea publică locală are dreptul ca,
după caz, prin CU:

-Să respingă cererea în mod justificat;
-Să solicite elaborarea unui PUZ numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate
întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul şef şi aprobat de
Consiliul Local, prin care se stabilesc: 1.Teritoriul care urmează să fie reglementat
prin PUZ; 2. Categoria/ categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi
eventualele servituţi: 3. Reglementările obligatorii sau dotările de interes public
necesare;
-Să solicite elaborarea unui PUD

d. alin. 3) Elaborarea PUZ este obligatorie în cazul:
Alin. (3^2) al art. 47 a fost introdus de art. III din OU nr. 7 din 16 martie 2016,
(4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc PUZ obligatorii se face, de regulă, în PUG.

a) zonelor centrale ale localităţilor;
b) zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor;
c) zonelor de agrement şi turism;
d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii;
e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;
f) infrastructurii de transport;
g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;
h) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii.
(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care PUG reglementează condiţiile de
autorizare a investiţiilor din zonele menţionate, cu excepţia zonelor construite protejate.
(3^2) Pentru infrastructura transeuropeană de transport, PUZ se elaborează numai dacă
afectează teritoriul intravilan al localităţilor.

d. PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ)
are caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu
prevederile Planului Urbanistic General a unei zone delimitate din teritoriul localităţii.

Delimitările zonelor pentru care se întocmesc PUZ obligatorii se face, de regulă, în PUG
dacă este PUG-ul nu este aprobat sarcina delimitării revine specialiștilor care lucrează în
administrația locală/județeană

PUZ-ul cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:
a) organizarea reţelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile
structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic şi circulatia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice şi naturale şi servituţi in zonele de protectie
ale acestora.

Prin PUZ se stabilesc
reglementări cu privire la:
regimul de construire,
funcţiunea zonei,
înălţimea maximă admisă,
coeficientul de utilizare a terenului (CUT),
procentul de ocupare a terenului (POT),
retragerea clădirilor faţă de aliniament şi faţă de de limitele laterale şi
posterioare ale parcelei,
caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
materialele admise.

e. PUD
are exclusiv caracter de reglementare specifică,
pentru o
PARCELĂ
în relaţie cu parcelele invecinate.

Exemplu: propunere în CTATU Timișoara;
Erori: PUZ pe o parcelă; accesul rutier la parcelă se face pe parcela creșei cu avizul directorului acestuia;
ATENȚIE: stabilirea delimitării de zonei de studiu al PUZ-ului se stabilește la AVIZUL de OPORTUNITATE;
Efecte negative: se produce haos în viitoarea dezvoltare în cvartalul dintre cele 4 străzi; distanța între clădiri este sub
20m; etc

≥25m

1. Distanța psihologică necesară între clădiri este
de peste 25m;

26m
2. distanța dintre locuințe colective cu parcaje între ele
este de minimum 26m;

3. distanța între locuințe colective pentru realizarea de
parcari subterane pentru a avea spațiu verde
la cota 000 necesară
este de minimum 20m;

4. Caz frecvent în documentațiile urbanistice:
locuințe colective
pe parcele independente care nu respectă nici distanța
dintre blocuri, nici spațiul verde, nici nr de locuri de
parcare
(Extras din documentație CTATU)
CONCLUZIE –locuințele colective dintr-un ansamblu nu
pot fi făcute pe parcele individuale,
ci doar pe subzone
Sursă: desene Radoslav D. Radu 2012

5m

6m
20m

5m

6. Prezența rețelelor socioecologice
a spațiul verde comasat (pe UTR)
in dezvoltările imobiliare rezidentiale;
HCJT 87/ 2004 - spatii verzi 5-7 %
Scuar =minim 2500mp

regiuni biogeografice principale ale Europei și posibilele efecte datorate
schimbărilor climatice în viitorii 50 ani- posibile deplasări spre sud ale
temperaturilor echivalente ale principalelor orașe europene în viitorii 50 ani
(sursa: Radoslav R, Branea AM, Badescu S, Gaman MS, Morar T, Nicolau I-“CRESTEREA ORGANICA studii de amenajare a teritoriului, urbanism si design urban” (“ORGANIC
GROWTH studies for territorial development, urbanism and urban design”) –- Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2010, ISBN 978-973-638-440-0

6a -extras documentație CTATU-exemplu negativ
ATENȚIE: stabilirea delimitării de zonei de studiu al PUZ-ului se stabilește la AVIZUL de OPORTUNITATE;
Erori: PUZ pe o parcelă; fără SPAȚII VERZI (de tip scuar); distanța față de vecini de 6m la o înălțime a clădirii
propuse de 25m; fără locuri de parcare; etc

-extras din documentație CTATU
exemplu negativ

6a PUZ CU SPAȚII VERZI
NECOMASATE PE PARCELE
PRIVATE DISIPATE de 600MP,
ce încalcă HCJT 87/2004
și nu clarificarea
proprietății/gestiunii spațiilor verzi

6b.CULOARE ECOLOGICE MAJORE VERDE-ALBASTRE
în POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA

6ab. CULOARE ECOLOGICE MAJORE VERDE-ALBASTRE UAT GHIRODA

Conf. HCJ Timiș 87/2004 –este necesar 5-7% spațiu verde
public pe dezvoltările urbane din extravilan.
În UTR Giarmata Vii din UAT GHIRODA pentru majoritatea
tarlalor agricole ce urmează a fi urbanizate (introduse în
intravilan) acest procent de 5% reprezintă și 35m pe o
parte și alta a canalului de desecări formînd un CULOAR
ECOLOGIC verde albastru continuu comasat pentru Alei
pietonale, Piste biciclete și Spații Verzi Recreere.
Minimum necesar lățime Spațiu Verde de a lungul
canalului de desecări =15m+2m protecție canal
desecare+ 4m canal desecare+ (simetric2m+15m)
(lățime totală culoar ecologic verde-albastru=38m).
Restul pînă la 35m poate fi distribuit pentru cele 5%
pentru dotări socioculturale în conf cu HCJT 87/2004.

-

6ab PUZ -Zonă Rezidențială Calea Torontalului, Timișoara
exemplu pozitiv: Culoar ecologic verde albastru public (spațiu verde comasat)

,

lățimea SV public față de apă (rîul Beregsău)- de peste 20m 2018
-teren școală spațiu public cu acoperire în toate direcțiile de cca 500m pietonal, fără traversare
de străzi de categoria I, II; PUZ ce respectă HCJT 87/2004

PUZ 2018 (extras documentație CTATU) care încalcă HCJT 87/ 2004

față Aliniament liziera padure
100m retragere
față Aliniament lacuri
100m retragere
ar fi trebuit un culoar verde retras față de aliniament lac cca 100m cu
facilități debarcadere si amenajari pentru stranduri.

7. Prezența rețelelor educaționale -creșe/grădinițe/școli/învățămînt continuu (pe
UTR) in dezvoltările imobiliare rezidentiale pe teren proprietate cult religios
Extras CTATU –exemplu pozitiv PUZ ce respectă HCJT 87/2004
(rețeau rutieră publică, spațiu verde public)

Conf. CJT HCJ
87/2004
- prescolar
0,6 mp / locuitor
- scolar
4,o mp/ locuitor
Scoală=
cca1,2-2 ha

8a. Prezența obligatorie a rețelelor rutiere/edilitare
în dezvoltărilor imobiliare
rezidentiale/servicii/industriale (pe UAT/UTR/PUZ-uri)
(parteneriat public/privat)
8b. Prezența obligatorie a rețelelor pietonale/bike și
a spațiilor publice (pe UAT/UTR/PUZ-uri)

LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
79/2001 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor
-regimul juridic
-regimul tehnic
-regimul economic
Se coroborează cu:
HCJT nr. 87/2004; OG 27/2008 Art 31, 1 – (2); OG 27/2008 Art 32

REGIMUL JURIDIC:
Art. 3. - Din punct de vedere al destinatiei drumurile se impart in:
a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică destinate circulației rutiere și pietonale, în
scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei naționale, ale populației
și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică;
b) drumuri de utilitate privata - drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de
transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere,
agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din
interiorul acestora, precum si cele pentru organizările de șantier; ele sunt administrate de
persoanele fizice sau juridice care le au in proprietate sau in administrare.
REGIMUL TEHNIC:
Profil minim drumuri publice colectoare 9-13m (fără spații verzi); 13-15m (cu spatii verzi)
Profil minim drumuri publice rurale 14m
Infrastructura edilitară completă indică 10,5m
Spațiile verzi necesare pentru strîngerea zăpezii
REGIMUL ECONOMIC:

"PUZ - ZONĂ LOCUINȚE și FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE în EXTRAVILAN,” corect
în sine, ce respectă HCJT 87/2004, dar fără indicații (proprietate dimensiuni-lățime/
capacitate) referitoare la racordurile edilitare/rutiere existente în intravilanul
existent, nerespectînd însă L413/2002 și OG 27/2008 art 31/1,(2) pentru UAT GIROC

REGIMUL ECONOMIC:
BUGETUL ANUAL
(după dezbateri publice, funcție de venituri și priorități)
BUGETUL MULTIANUAL
(după dezbateri publice, funcție de venituri și priorități)
PRIORITIZAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE
(după dezbateri publice, funcție de venituri și priorități)

PLANUL de ACȚIUNE
(semnat de administrația locală în concordanță cu bugetul anual, bugetul multianual,
prioritățile asumate)
ține de procesul care permanent pune de acord înţelegerea contextului
(probleme, instituţii, obiective, resurse),
în care se acceptă iniţiative şi se transformă aceste iniţiative în planuri folositoare din pct de
vedere social / realistic economic / inovative, tehnic / implementabile, managerial.
-este o componentă a planului strategic, ce ghidează implementarea proiectelor:
ce conține acţiuni, resurse, responsabilități, eşalonare în timp.
PLANȘA –PROPRIETATEA asupra TERENURILOR si CIRCULAȚIA TERENURILOR

a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica destinate circulatiei rutiere si pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport ale economiei nationale, ale populatiei si de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică;

exemplu negativ: (Extras din documentație CTATU, în faza de Aviz al Arhitectului Șef)- nu s-a prezentat Planul cu Circulația
Terenurilor, ceea ce presupune că drumurile sunt private, ceea ce presupune încălcarea L413/2002 și OG 27/2008 art 31/1,(2)
și produce controlul imobiliar al întregii zone; locuințele colective sunt pe parcele separate; locuințele colective nu au
rezolvate parcările colective; distanța între locuințele colective nu este de peste 20m, etc.

8b. Prezența obligatorie a rețelelor de spații publice și a rețelelor
pietonale/bike în UAT/UTR/PUZ
(studii 2009-2015 Centru de Cercetare UPT: centre/spații publice în fiecare UTR și trasee pietonale/bike în zona istorică TM)

CADRUL LEGISLATIV HCJT087/14.12.2004 : Anexa (extras I)

REGLEMENTĂRI URBANISTICE și INDICATORI TERITORIALI:
Aprobarea Reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele
oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, domeniu: Strategii, proiecte şi documentaţii privind dezvoltarea economicosocială a judeţului Timiş (privind aprobarea unor reglementari urbanistice si indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltarile
urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis);
Dezvoltarea urbana pe teritoriile extravilane se va realiza cu respectarea urmatoarelor reglementari urbanistice:
Parcelarea terenurilor în mai mult de 4 loturi fiecare în vederea construirii se va face numai dupa elaborarea si aprobarea unor
documentatii de urbanism de tip PUZ – planuri urbanistice zonale Dezmembrarile acestor terenuri vor fi certificate de Consiliul
Judetean Timis si avizate de O CPI Timis în conditiile în care parcelarea corespunde cu cea propusa în PUZ pentru zona
respectiva, ilustrata în plansa „Reglementari –zonificare”, vizata spre neschimbarede Consiliul Judetean Timis- Arhitect Sef si
aprobata la nivel local. Încadrarea propunerilor PUZ în planurile de amenajare a teritoriului (PAT) si/sau planurile urbanistice
generale (PUG) si corelarea cu prevederile altor PUZ avizate si aprobate pe teritorii învecinate;
În zonele de dezvoltare urbana pentru zone rezidentiale cu functiuni complementare situate în extravilanele localitatilor sau
intravilanele extinse, în cadrul PUZ se va respecta procentul de 18- 20% pentru rezolvarea cailor de circulatie (functie de
pozitia amplasamentului). Din terenurile ramase de amenajat se va rezerva un procent de minimum 5% pentru dotari
socialculturale si minimum 5-7% pentru spatii verzi.
Crearea de-a lungul traseelor de centura, respectiv de autostrada a unor strazi colectoare paralele cu acestea, cu posibilitatea
de a fi accesate doar din puncte controlate, în conditiile avizului D.R.D.P. Timisoara.
Aliniamentul frontului construit va respecta retragerea de minimum 50 m de la limita carosabilului arterei de circulatie majora
la prospect final; Abordarea urbanizarii unor zone prin lotizarea terenurilor în vederea realizarii unor constructii de locuinte cu
dotarile aferente se va face numai pe baza unei zonificari functionale acceptabile, adresata unui areal mai larg si prin stabilirea
unei trame stradale ierarhizate, adaptate prognozei viitoare de trafic.

HCJT087/14.12.2004 : Anexa (extras II)
REGLEMENTĂRI URBANISTICE și INDICATORI TERITORIALI
Fronturile construite la caile de circulatie majora – la prospect final de 4 benzi- vor fi retrase de la aliniamentul stradal, având în
vedere necesitatea protejarii fata de traficul intens si a amenajarii de parcaje. Propunerile de amenajare a zonei construite se vor
face numai în spiritul crearii unei diversitati a spatiului urban si conferirea unei identitati proprii fiecarei zone (piete, scuaruri,
alveole, retrageri de fronturi stradale, trasee inedite ale cailor de circulatie);
În zonele rezidentiale lotizarea terenurilor se va realiza pornind de la parcela minima de 500 mp, recomandabil 1000 mp, cu
crearea unei game variate de suprafete, pentru a raspunde optiunilor populatiei.
Procentul maxim admis de ocupare a terenului pe parcela (POT): - Zone rezidentiale în mediul rural (P, P+1E, P+2E): 30% (conf.
H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism); - Zone rezidentiale în mediul urban (P, P+1E, P+2E):
35%, (conf. H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism), - Zone industriale si de depozitare: 55%, Zone comerciale: 50%;Vor fi prevazute plantatii de protectie de-a lungul cursurilor si oglinzilor de apa, a traseelor de circulatie
majora, precum si între zonele rezidentiale si cele destinate activitatilor economice;
Spatiile verzi, parcuri, plantatii de protectie, locuri de joaca pentru copii, etc. vor respecta norma de 10-14 mp/ locuitor, din
care 5mp/locuitor în cadrul unitatii de locuit studiate, restul fiind distribuit echilibrat, prin parcele comasate, în teritoriul supus
dezvoltarii urbane. Procentul minim de spatii verzi în cadrul unitatilor industriale si de depozitare este stabilit la 20% din
suprafata parcelei (conf. H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism).
Orice constructie care se intentioneaza a se edifica în vecinatatea padurilor va respecta o retragere de cel putin 100 m de la
liziera padurii, în conditiile obtinerii avizului Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Timis, respectiv Directiei Silvice
Timis, pentru mentinerea unei zone – tampon fata de padure, în scopul protejarii echilibrului ecologic si biodiversitatii cadrului
natural. Zona tampon va prelua functiunea de spatii verzi amenajate ornamental.
Constructiile care se intentioneaza a se realiza în vecinatatea lacurilor naturale sau de acumulare vor respecta o retragere de min.
100 m de la oglinda de apa, în conditiile avizului A.N. „Apele Române”, exceptând situatiile când prin PUG aprobat la data
prezentei se prevad alte reglementari si zonele naturale protejate. Spatiul tampon va prelua functiuni de spatii verzi amenajate.
Se excepteaza de la aceasta regula debarcaderele si amenajarile pentru stranduri.

HCJT087/14.12.2004 : Anexa (extras III)
REGLEMENTĂRI URBANISTICE și INDICATORI TERITORIALI
Propunerile de dezvoltare a zonelor rezidentiale vor tine seama de necesitatea asigurarii spatiilor de stationare a
autovehiculelor atât pentru locuitori – în interiorul parcelelor- cât si pentru vizitatori – în spatiul public.
Dezmembrarile de terenuri se vor realiza dupa obtinerea vizei Consiliului Judetean Timis – Arhitect Sef pe plansa de
dezmembrare.

Dezvoltarea zonelor de locuit se va face numai cu prevederea dotarilor complementare, institutiilor si serviciilor publice
social-culturale, cu respectarea urmatorilor indicatori orientativi:
Institutii de învatamânt:- prescolar- gradinite: suprafata teren: 0,6 mp/locuitor; - scoli primare, gimnaziale: suprafata teren: 4
mp/locuitor,
Institutii de sanatate: – crese: suprafata teren: 0,3 mp/locuitor; - cabinete medicale, laboratoare medicale, centre medicale,
clinici, etc.: suprafata teren: 0,1 mp/locuitor,
Comert, alimentatie publica, servicii: – comert zilnic: suprafata teren: 0,3 mp/locuitor; - comert saptamânal (piata agroalimentara, supermarket, etc): suprafata teren 0,4 mp/locuitor; - comert ocazional: suprafata teren: 0,4 mp/locuitor; –
alimentatie publica, farmacii, servicii diversificate: suprafata teren: 0,5 mp/locuitor,
Dotari de cult, cimitire: -suprafata teren: 0,7 mp/locuitor;
Dotari de cultura si recreere: -sport, agrement, centre de recreere: suprafata teren: 1,0 mp/locuitor.
DOMENIUL DE APLICARE A REGLEMENTARILOR URBANISTICE SI INDICATORILOR TERITORIALI: Teritoriul extravilan al
oraselor si comunelor din judetul Timis.

din păcate prevederile HCJT 087/2004 au fost aplicate doar foarte rar în
extravilanurile din UAT- urilor din județul Timiș,
lipsindu-i o metodologie de aplicare clară
Ca atare
propunem spre dezbatere cu
specialiștii din domeniu
o variantă de metodologie de
aplicare a prevederilor din
HGJTimiș 087/2004
ce trebuie aprobată de
CONSILIUL LOCAL al fiecărui
UAT
pe un studiu de caz real:
extravilan UAT GHIRODA, UTR1
GIARMATA Vii
(delimitat de Pădurea Verde,
intravilanul Giarmata Vii,
Centura rutieră DNCT, Calea
Ferată București TM)

UTR 1
Giarmata Vii

Variantă de metodologie de aplicare a prevederilor din HCJTimiș 087/2004 (privind aprobarea
unor reglementari urbanistice si indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltarile urbane din
extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis), supusă dezbaterii;
studiu de caz: în extravilan UAT GHIRODA, UTR1 GIARMATA Vii TM
(delimitat de Pădurea Verde, intravilanul Giarmata Vii, Centura rutieră DNCT, CF București-TM)

Metodologia propusă de noi pentru aplicarea HCJT 87/2004 în extravilanurile UAT -urilor poate fi cel al filozofiei
europene din piața de tranzacționare a CERTIFICATELOR VERZI după cum urmează:
a) Se delimitează UTR-ul;
a) Se trasează căile de circulație cat I/II;
b) Se stabilește o zonă -parcelă agricolă (sau parte din ea) în mijlocul UTR1 pentru Spațiu Sociocultural (SSC) –în
suprafață de 2ha pentru creșă, școală, centru de cartier, etc-;
b) Se trec în domeniul public (DP) cele 5% din fiecare tarla ce urmează a fi urbanizată pentru Spațiu Verde (SV)
comasat (conf. HCL87/2004), ca parcelă de adîncime de 17m de a lungul laturii sale adiacente canalui de desecări;
c) În caz că această suprafață pentru SV este mai mică ca 5%, se păstrează restul pînă la 5% pentru operațiunea
următoare;
e) Se împarte parcela agricolă -zona SSC (aleasă cu acordul proprietarului) - în parcele de echivalent a ce a rămas
rest fiecărei tarlale urbanizate pentru cele 5% pentru SSC și pentru cele 5% pentru SV (în caz că a trecut în DP
suprafața -dacă a fost cazul- pentru SV adiacent canalului de desecări, aceasta fiind deja scăzută);
e) Fiecare tarla agricolă ce urmează a fi urbanizată “face schimb cu proprietarul SCC“ cu o parte in această parcelă
SSC în suprafață echivalent 5% pentru SSC și 5% pentru SV.

Variantă de metodologie de aplicare a prevederilor din din HCJTimiș 087/2004 (privind
aprobarea unor reglementari urbanistice si indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltarile
urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis),
studiu de caz: în extravilan UAT GHIRODA, UTR1 GIARMATA Vii

ATENȚIE- există 2 variante de aplicare a HCJ TIMIȘ 87/2004:
1. -Administrația locală să întocmească un PUZ pe tot UTR1 delimitat de Pădurea
Verde, intravilanul Giarmata Vii, Centura rutieră DNCT, Calea Ferată București
TM.
-Să achiziționeze suprafețele necesare (conf 87/2004) de autoritatea locală
-În acest caz se blochează dezvoltarea zonei pe termen lung, timp necesar
îndeplinii prevederilor din HCJT87.2004.
2. -Să se voteze (cu acceptul majorității 2/3 din proprietarii de terenuri agricole din
zonă) un HCL ce respectă această metodologie după principiul metodei de
tranzacționare european al certificatelor verzi expus anterior.
-Se decide prin același HCL o zonă necesară pentru dotări socioculturale de 5%
din UTR 1 pentru creșă, școală (dar nu mai puțin de 2ha), spațiu public/centru, etc
la distanță pietonală de cca 500m de intravilanul vechi
- Se parcurge metodologia supusă dezbaterii în slide-ul anterior

NOTĂ:
metodologia propusă pentru urbanizarea terenurilor agricole din
extravilanul comunelor din județul Timiș
trebuie articulată de specialiștii juriști, etc,
dezbătută cu proprietarii terenurilor agricole, etc.
După care se poate aplica prin aprobarea unui HCL
în fiecare CL din jud Timiș

CONCLUZIILE întregii prezentări:
sunt necesare ACȚIUNI PRIORITARE
propuse pentru CODUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI și
CONSTRUCȚIILOR
rezultate în urma dezbaterilor publice din 2017/2018 cu specialiștii cu drept de
semnătură RUR, cu specialiștii responsabili pe probleme de amenajarea teritoriului și
urbanismului din administrația locală/județeană din
Regiunea de Dezvoltare Vest România:

ACȚIUNI de MAXIMĂ URGENȚĂ:
1a. NECESITATEA FINALIZĂRII RIDICĂRILOR TOPO pe fiecare UAT cu indicarea:
a1- proprietăților publice (domeniul public)–terenuri din domeniul public al statului/ județului/UAT;
a2-proprietăților private: a2a-proprietăți private ale persoanelor fizice/juridice; a2b-proprietăți private
din domeniul public al statului/județului/UAT ului; a3- proprietăților în litigiu; a4a-a ariilor naturale
protejate Natura 2000; a4b-a zonelor cu alunecări de teren și riscuri de inundații; a4c-a perimetrelor
de protecție hidrogeologică; a4d-a monumentelor istorice; a4e-a siturilor arheologice, etc; 2a5 –
rețelelor edilitare/de conectivitate/etc
1b. NECESITATEA FINALIZĂRII GHIDURILOR privind cadrul conținut al documentațiilor de URBANISM:
1b1-conținutul cartușului; 1b2-cromatica (pe suport electronic) pentru funcțiunile indicate (legenda).

ACȚIUNI ULTERIOARE:
restul problemelor din proiectul MDRAP de HG pentru aprobarea Tezelor prealabile
Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor.

Acest material a rezultat în urma dezbaterilor profesionale, organizate de RUR –Regiunea de Dezvoltare Vest România,
în colaborare cu administrațiile județene la Deva (14.02.2018), Arad (20.03.2018), Timișoara (21.03.2018)
cu specialiștii/responsabilii pe probleme de amenajarea teritoriului din administrația locală/județeană și
cu specialiștii cu drept de semnătură RUR din regiunea noastră

VĂ MULȚUMESC
Prof. univ. dr. arh. Radoslav Radu
Reprezentant RUR
Regiunea de Dezvoltare Vest România

