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Partea I.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 1

Prevederi generale

ARTICOLUL 1
Definiţie şi scop
− Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unităţii
teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localităţii, în acord cu potenţialul
localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu
funcţiunile urbanistice adecvate.
− Regulamentul local de urbanism pentru întregul Oraş Bălan, aferent Planului urbanistic general Oraşul
Bălan, cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de
utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite,
amenajărilor şi plantaţiilor
− Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile Regulamentului
local de urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru respectarea interesului
general al tuturor membrilor comunităţii locale.
ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare
− Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin
raportare la întreg teritoriul unităţii teritorial administrative, în întregul său ori în parte, până la nivelul
parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor şi limitelor de recunoaştere a dreptului de
construire.
− La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile prezentului
regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare pentru realizarea
prezentelor prevederi.
− Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic general, conţine norme obligatorii
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de construire se vor emite cu
observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament precum şi, atunci când este cazul, a
Planului urbanistic zonal şi regulamentului aferent, precum şi a eventualelor Planuri urbanistice de
detaliu. Acestea vor respecta prevederile planurilor directoare stabilite prin prezenta reactualizare a
PUG şi RLU aferent. Pentru zonele marcate pe planşa de reglementări, este obligatoriu elaborarea de
PUZ. Elaborare acestora pe zonă mai mică de cât cea marcată pe plan nu este acceptabilă, excepţie
de la aceasta poate fi doar în cazul în care minim 80% dintre proprietari sunt de acord cu elaborarea
PUZ. Reglementările urbanistice vor fi preluate obligatoriu la întocmirea PUZ şi PUD pentru subzonele
aparţinătoare prevăzute prin prezenta reactualizare a PUG şi RLU aferent.
− La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe lângă
prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care
stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru
anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile
pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie
a mediului, de protecţie faţă de riscurile naturale de inundaţii ori alunecări de terenuri, pentru
protejarea şi conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea
vestigiilor arheologice.
− Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele

zone pentru care prezentul regulament cuprinde regelementări privind regimul juridic, economic şi
tehnic al imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevăzut ca
obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general
− Fac excepţie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraţia publică locală solicită, în mod
justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice
de detaliu. Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care
prezintă caracteristici speciale, atipice unităţii teritoriale de referinţă din care fac parte prin geometrii
neregulate sau prin construcţii existente anterior prezentului Regulament ori acele terenuri ce nu au
fost sistematizate şi viabilizate şi pentru care se impune reparcelarea.
− Pentru zonele construite protejate, aşa cum acestea sunt evidenţiate în Planul urbanistic general, vor
fi întocmite Planuri Urbanistice Zonale pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), în acord cu
metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru astfel de zone, până la întocmirea
unor astfel de documentaţii urbanistice fiind aplicabile dispoziţiile speciale cu privire la aceste zone
aşa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament în secţiunea ce cuprinde dispoziţiile speciale
aplicabile la nivelul unităţii teritoriale de referinţă corespunzătoare.
ARTICOLUL 3

Condiţii de aplicare

-Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism, le
detaliaza si le aplica in corelare cu conditiile specifice de dezvoltare a localitatilor..
Pentru toate zonele de extindere situate intre intravilanul existent si intravilanul propus este obligatorie
elaborarea documentatiei de schimbare a destinatiei terenului si incadrarea in modul de impozitare a
terenurilor
− In cazul unor investitii importante ca arie, volum de constructii si complexitate a lucrarilor de
infrastructura tehnica, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin
regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice zonale, realizate pe intreg UTR si aprobate
conform legii.
− Acordarea dreptului de construire prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al
terenului este conditionata de asigurarea cailor de acces, a dotarilor publice si echipamentelor
tehnice necesare functionarii coerente a zonei.
− Dreptul de construire poate fi conditionat, justificat, de catre autoritatea publica competenta,
indiferent de alte prevederi ale prezentei documentatii si regulamentului local de urbanism aferent,
precum si in urmatoarele situatii:
− Existenta unui risc privind securitatea, sanatatea oamenilor sau neindeplinirea
conditiior de salubritate minima;
− Prezenta unor vestigii arheologice;
− Existenta riscului de incalcare a normelor de protectia mediului;
− Existenta riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau
peisaje valoroase;
− Existenta riscurilor naturale de inundatii sau alunecari de teren.
- Prezentul regulament are caracter operational si este opozabil in justitie.
- Prevederile sale permit autorizarea directa, cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale, in care se
impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice zonale.
- Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evolutia
legislatiei cu caracter general, precum si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru
activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.

ARTICOLUL 4

Derogări de la prevederile prezentului regulament

− Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de

construire, inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei, POT, CUT
− Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in urmatoarele situatii:
− conditii dificile de fundare;
− dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se inscriu in prevederile regulamentului;
− obiective cu destinatii semnificative.
− In cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura si parametrii zonei
proiectati prin prezenta documentatie de urbanism, dreptul de construire se poate acorda conditionat
de reconfigurarea parcelelor respective prin reparcelare, pe baza unui Plan Urbanistic zonaal, aprobat
conform legii.
− Zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau interdictie insuficient
reglementate prin prezentul P.U.G. se vor detalia prin Planuri Urbansitice zonale.
− Modalitatile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele:
- Modificarea P.O.T. a distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei sunt
posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD.
− Modificarea uneia dintre conditiile stipulate in PUG privind regimul de construire, functiunile
admise, inaltimea maxima admisa, P.O.T.-C.U.T.-retragerea cladirilor fata de aliniament si
distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei este posibila pe baza unor Planuri
Urbanistice zonaale – PUZ.
− Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru parti ale unei U.T.R. a reglementarilor aprobate prin P.U.G.
trebuie sa asigure unitatea, coerenta si confortul urban, atat ale zonei de studiu cat si ale teritoriului
invecinat. Daca modificarea este elaborata pentru parti ale unui U.T.R., coeficientul de utilizare al
terenului C.U.T. propus de noua reglementare nu va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult
de 20% o singura data.
− Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai in conditiile in care acestea
nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificari ale
Planului Urbanistic General si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu
respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentatia initiala.
− Introducerea terenurilor in intravilanul localitatilor precum si operatiunile de
dezmembrare/comasare terenuri in vederea parcelarii acestora, pentru mai mult de trei parcele, se
fac exclusiv in baza P.U.Z. care se avizeaza si se aproba in conformitate cu legislatia in vigoare.
ARTICOLUL 5

Diviziunea terenului în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (UTR)

− UNITATILE TERITORIALE DE REFERINTA (U.T.R.) sunt suportul prescriptiilor din R.L.U.
Reprezintand instrumentele optionale pentru stabilirea reglementarilor specifice unor zone cu
caracteristici distincte. Emitentul certificatuluide urbanism identifica U.T.R.-ul in care solicitantul se
inscrie si extrage prescriptiile R.L.U. privind oportunitatea si conditiile de amplasare si realizare a
obictivului propus. U.T.R.-ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona a teritoriului urban
cu o functiune predominanta, omogenitate functionala, caracteristici morfologice unitare sau pentru
care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu.U.T.R.-ul se delimiteaza prin limite fizice
existente in teren (strazi, limite de proprietate, ape etc) si poate cuprinde o intreaga zona functionala,
mai multe subzone din cadrul aceleiasi zone functionale sau din zone functionale diferite si este
suportul grafic pentru exprimarea prescriptiilor corelate cu propunerile pieselor desenate . Impartirea
teritoriului in unitati teritoriale de referinta (denumite in continuare UTR), s-a facut conform plansei de
Reglementari urbanistice.
− Definirea unei anumite unitati teritoriale de referinta este determinata de:
− functiunile dominante admise cu sau fara conditionari;
− regimul de construire;
− inaltimea maxima admisa.
− Schimbarea unuia dintre parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului si deci, este
necesara incadrarea terenului in alta categorie de UTR.

− Conform legislatiei în vigoare documentatia de urbanism poate fi initiata, pentru a fi admise derogari
de la prezentul regulament de urbanism, doar în baza unui studiu de oportunitate aprobat conform
legii de consiliul local, prin care se vor stabili conditiile întocmirii planului urbanistic precum si
suprafata ce urmeaza a fi studiata si reglementata.
− Pentru toate unitatile teritoriale de referinta se mai adauga doua criterii de diferentiere a prevederilor
regulamentului:
− situarea in interiorul sau in exteriorul zonei protejate din considerente istorice si arhitectural urbanistice;
− situarea in zonele de extindere cu densitate joasa de constructie.
Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone si unitati teritoriale de referinta:
Zone urbanizate existente
ZCPBălan
Zonă construită protejată - Bălan
Lc, Lc-in
Ansambluri de locuinţe colective, Ansambluri de locuinţe colective în zone cu risc de inundaţii
Lr, Lr-in
Locuire rurală cu regim redus de înălţime, Locuire rurală cu regim redus de înălţime în
zone cu risc de inundaţii
Li, Li-in
Locuire dispusă izolat în zone de locuire colectivă, Locuire dispusă izolat în zone de locuire
colectivă în zonă cu risc de inundaţii
Lv
Case de vacanţă
Lzs
Locuire – zonă secundară
C
Zonă centrală
Ei, Ei-in
Activităţi economice cu caracter industrial, Activităţi economice cu caracter industrial
în zonă cu risc de inundaţii
Is, Is-in
Instituţii şi servicii publice, Instituţii şi servicii publice în zonă cu risc de inundaţii
Ist, Ist-in
Instituţii şi servicii turistice, Instituţii şi servicii turistice în zonă cu risc de inundaţii
AZ
Zonă cu unităţi şi terenuri aferente funcţiunilor agricole sau zootehnice
Ag
Grădini cu destinaţie agricolă în intravilan
G, G-in
Gospodărire comunală (cimitire, amenajări de salubritate, staţii de epurare), Gospodărire
comunală (cimitire, amenajări de salubritate, staţii de epurare) în zonă cu risc de inundaţii
Va
Ve
ED, ED-in
inundaţii

Zonă verde cu rol de agrement sau sport
Zonă verde cu rol de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic
Funcţiuni aferente lucrărilor edilitare, Funcţiuni aferente lucrărilor edilitare în zonă cu risc de

UTR - Complex sprotiv, UTR – Complex sportiv-in
Zone propuse spre urbanizare – fără obligativitate de PUZ
ULr
Urbanizare locuire rurală nouă
Uve, Uve-in Urbanizare zonă verde cu rol de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, Urbanizare
zonă verde cu rol de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic în zonă inundabilă
Uei

Urbanizare activităţi economice cu caracter industrial

Pentru terenurile situate în extravilan, RLU cuprinde prescriptii pentru urmatoarele
zone:
-terenuri aflate permanent sub ape;

-terenuri neproductive;
-terenuri destinate cailor de comunicatie inclusiv zonele de protectie ale acestora;
-terenuri destinate retelelor majore de echipare tehnica, inclusiv zonele de protectie ale acestora;
-terenuri aflate în zone protejate naturale sau construite, sau cuprinse în cadrul unitatilor complexe de peisaj;

II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 2

Terenuri şi zone cu regim special

ARTICOLUL 1
Prevederi generale
Planul urbanistic general şi prezentul regulament local stabilesc zonele afectate de utilităţi publice, zonele
protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate, zonele care au un
regim special de protecţie prevăzut în legislaţie, zonele de risc natural, zonele cu interdicţie temporară ori
definitivă de construire şi zone în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.
Pentru zonele aminitite anterior şi pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, astfel cum
sunt zonele constând în suprafeţe împădurite, zone verzi de agrement, zone care conţin resurse
identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaţiilor de construire se vor analiza îndeplinirea tuturor
cerinţelor legale speciale alături de îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul regulament de urbanism
şi în documentaţiile urbanistice în ansamblul lor.
ARTICOLUL 2
Intravilanul şi terenuri agricole din intravilan
(1)
Prin Planul urbanistic general se stabileşte intravilanul comunei. Introducerea de noi terenuri agricole
în intravilanul localităţii se va face numai în cazuri temeinic fundamentate şi în considerarea interesului public,
pe baza unor Planuri urbanistice zonale (PUZ) aprobate şi condiţionat de asigurarea realizării prealabile a
infrastructurii, asigurarea accesului la reţelele edilitare şi, atunci când este cazul, de asigurarea obiectivelor de
utilitate publică. Amplasarea de construcţii edilitare (inclusiv antene de orice fel) în extravilanul localităţii se
face la o dinstanţă minimă de două ori înălţimea construcţiei propuse, măsurat de la cel mai apropiat punct de
pe linia intravilanului localităţii.
(2)
Terenul intravilan potrivit Planului urbanistic general nu necesită scoaterea din circuitul agricol.
Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de
construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea prezentului regulament. Autorizarea construirii
pentru astfel de terenuri poate fi condiţionată de către autoritatea publică, de realizarea unor reparcelări atunci
când doar astfel se poate asigura accesul convenabil la serviciile de utilitate publică.
ARTICOLUL 3
Nu sunt.

Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate

ARTICOLUL 4
Zone construite protejate
(1)
Lista monumentelor clasate la data elaborării prezentului regulament: Nu sunt.

ARTICOLUL 5
Zone expuse la riscuri naturale
(1)
Delimitările zonelor de risc, precum şi măsurile care decurg din existenţa acestora se vor preciza prin
intermediul Hărţilor de risc. (cf. L350/2001, art.51). Se vor înlocui toate podurile, podeţele necorespunzător
dimensionate sau degradate în toate zonele cu probleme de inundaţii: pe baza datelor furnizate de către
Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita. Întreţinerea a digurilor,
albiilor de râuri şi pârâuri intră în atribuţiile Administraţia Bazinală de Apă Olt- Sistemul de Gospodărire a
Apelor Harghita. În caz de inundaţii se va aplica Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale al Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă Miercurea Ciuc avizat de S.G.A. Mureş, aprobat de peşedintele Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi văzut de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
(2)
Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, se va face
cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al judeţului Harghita. La proiectarea, avizarea şi
executarea construcţiilor de poduri se vor respecta debitele confirmate de Administraţia Bazinală de Apă
Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş.
(3)
În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri
mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, zone
inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a Consiliului Judeţean, cu avizul
organelor de specialitate ale administraţiei publice.
(4)
Pentru zonele din intravilan marcate pe planşa de reglementări ca prezentând posibile riscuri naturale,
se instituie măsuri până la eliminarea cauzelor. În funcţie de concluziile studiilor de specialitate, se poate
păstra aceste condiţii, caz în care se vor autoriza exclusiv lucrări în vederea prevenirii producerii dezastrelor şi
pe bază de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii.
(5)
Prin Regulamentul Local de Urbanism se vor impune măsuri speciale de construire în zonele
inundabile delimitate din albia majoră a cursurilor de apă după hărţile de inundabilitate generate de
Administraţia Naţională „Apele Române”, identificate cu unităţi teritoriale de referinţă separate pentru aceste
zone. Totodată se vor realiza lucrări hidrotehnice prin regularizări şi diguri de protecţie faţă de care se vor
păstra zonele de protecţie prevăzute de Legea Apelor nr 107/1996 cu modificări şi completări ulterioare.

ARTICOLUL 6
Zone cu riscuri tehnologice şi zone de protecţie cu regim special
(1)
Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice este interzisă, se va face
cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al judeţului Harghita.
(2)
În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale
sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei
sau solului.
(3)
În zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de
gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură, autorizarea realizării
construcţiilor, se va face cu condiţia obţinerii avizelor şi acordurilor administratorilor reţelelor, după caz.
(4)
Zonele care prezintă riscuri tehnologice, şi zonele de protecţie aferente sunt marcate pe planşa
Reglementări Urbanistice, aferentă PUG.
(6)
În viitor pentru zonele unde se vor institui perimetre hidrogelologice de protecţie cu licenţă de exploatare,
autorizarea realizării construcţiilor se va face cu condiţia obţinerii avizelor şi acordurilor de la Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale.

Capitolul 3
Condiţii generale privitoare la construcţii
ARTICOLUL 7
Parcelarea
()
Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren în două sau mai multe loturi.
()
In cazurile parcelărilor se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care este necesară
eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite
se va verifica la eliberarea autorizaţiei de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului
şi a coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar şi prin raportare la
suprafaţa parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele propuse spre construire

()
Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a mai
multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite decât erau acestea la momentul
iniţial. Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă
acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi
asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate publică.
()
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
a)
front la stradă de minimum 6 m pentru clădiri înşiruite, minimum 12 m pentru clădiri cuplate şi
minimum 18 m pentru clădiri izolate;
b)
adâncimea parcelei de minumum 25 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 20 m pentru
clădiri cuplate şi izolate (recomandabil 25 m).
c)
suprafaţa parcelei de minimum 180 mp pentru clădiri înşiruite, minimum 350 mp pentru clădiri
cuplate şi de minimum 500 mp pentru clădiri amplasate izolat.
d)
adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
e)
unghiul format de frontul parcelei la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei să fie de
90 de grade. Fac excepţie:
1. parcelele de colţ, în situaţiile în care unghiul dintre străzi este altul decât 90 de grade;
2. parcelele care se învecinează direct cu un parcelar constituit care nu face obiectul
operaţiunii de parcelare sau reparcelare şi care conţine unghiuri diferite de 90 de grade;
()
În zonele în care se desfăşoară operaţiuni de parcelare sau reparcelare, sunt considerate parcele construibile
numai parcelele care se încadrează în prevederile alin. (4).
()
Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare la reţeaua de
distribuţie a apei, la reţeaua de canalizare, la reţeaua de distribuţie a energiei electrice Autoritatea publică este în drept
ca în cazul în care pentru branşare este prevăzută o extindere a reţelei publice de distribuţie să solicite, anterior
autorizării construcţiei, realizarea efectivă a extinderii
()
Operaţiunile de reparcelare se vor face respectând prevederile Planului urbanistic general şi ale prezentului
regulament.
()
În cadrul operaţiunilor de parcelare şi de reparcelare, deţinătorii terenurilor care fac obiectul operaţiunii vor ceda
în beneficiul public terenul necesar realizării obiectivelor de utilitate publică, conform Planului urbanistic general, a
prezentului regulament
()
Transferurile de proprietăţi conf. alin. (6) se vor face fără plata unor despăgubiri, în contul plusului de valoare
dobândit de proprietăţile supuse parcelării/reparcelării prin procesul de viabilizare.
()
Suprafeţele de teren cedate cf. alin. (6) se vor trece din domeniul sau proprietatea privată a deţinătorilor în
domeniul public a Oraşului Bălan.
()
Autorizarea parcelărilor sau dezmembrărilor se face cu condiţia ca, pe parcelele rezultate să fie respectaţi
indicii de utilizare a terenului (POT şi CUT) maxim admişi prin prezentul regulament pentru zonele în care se află
parcelele.
ARTICOLUL 8 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor şi conformării volumetrice
(1)
Utilizările admise, utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt precizate şi detaliate în cadrul
reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul
regulament.
(2)
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea terenului se face conform legii. Pentru
reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ
sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46).
(3)
Conformitatea volumetrică se realizează prin observarea , aplicarea şi respectarea valorilor maxime ale indicilor
urbanistici, adică a procentului de ocupare a teritoriului şi a coeficientului de utilizare a terenului, a regimului maxim de
înălţime şi a înălţimii maxime, aşa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare unitate
teritorială de referinţă, zonă şi subzonă.
(4)
Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului şi regimul de înălţime caracterizează
construcţia. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul
regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să conducă la posibilitatea unei construcţii de
a atinge în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici împreună cu
regimul de înălţime este una rezultantă prin restricţionarea simultană şi comună conform valorilor maxim admise.
(5)
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii. Pentru
reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ

sau PUD.(legea 350/2001 art.32, 46).
(6)
În cazul edificării de noi construcţii precedate de desfiinţarea de construcţii existente se va impune respectarea
pentru noua construcţie a indicilor stabiliţi prin prezentul Regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte
de desfiinţare.
ARTICOLUL 9 Înălţimea construcţiilor
(1)
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălţime, respectiv a înălţimii
maxime admise, stabilite în cadrul reglementărilor privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul
regulament. În situaţiile în care se prevăd atât un regim maxim de înălţime, cât şi o înălţime maxim admisă, aceste
condiţii trebuie îndeplinite cumulativ.
(2)
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea unui singur subsol. Cota
inferioară a fundaţiilor nu va depăşi adâncimea de 4,5m, măsurată de la cota terenului natural.
(3)
Se admite realizarea mai multor subsoluri, numai cu avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române".
(4)
Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament o interzice.
(5)
În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota terenului
natural, înainte de executarea lucrărilor de construire.
(6)
În cazul terenurilor care reprezintă diferenţe de nivel, se consideră cota terenului natural cota terenului aflat la
baza faţadei orientate spre aliniament.
(7)
Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depăşesc regimul de înălţime
şi/sau înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrări care duc la creşterea regimului de
înălţime sau a înălţimii.
ARTICOLUL 10 Asigurarea echipării edilitare şi evacuarea deşeurilor
(1)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori
la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.
(2)
Fac excepţie de la prevederile alin. (1), situaţiile unde, prin prezentul regulament, se admit soluţii de alimentare
cu apă şi canalizare în sistem individual.
(3)
În sensul prezentului articol, prin soluţii de echipare edilitară în sistem individual se înţelege asigurarea
utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile.
(4)
În zonele în care nu există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile
de canalizare şi de energie electrică, şi în care nu sunt permise soluţii de alimentare cu apă şi canalizare în sistem
individual, autorizarea executării construcţiilor se va face numai cu condiţia finalizării şi recepţiei în prealabil a lucrărilor
de prelungire, extindere a capacităţii sau realizării de reţele noi, după caz.
(5)
Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare
edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau
care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.
(6)
Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este
interzisă.
(7)
Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de canalizare, la nivel
de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare
naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin
asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în
terenul natural.
(8)
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor menajere,
dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea
deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.
(9)
Sunt interzise în perimetrele hidrogeologice, marcate pe planşa de reglementări urbanistice, forajele adânci
pentru apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5m. Sunt permise numai
fântâni săpate şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.
(10)
Gestiunea deşeurilor animaliere se va face cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în
vigoare, în special O.G. nr.47 din 11august 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală,
modificată prin Legea nr.73/2006 şi O.G. nr.14/2010. Depozitarea deşeurilor de povenienţă animală se va face în unităţi
specializate autorizate şi aprobate sanitar-veterinar şi de mediu în condiţiile legii.
(11)
Distanţa de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 m pentru depozitele de deşeuri
nepericuloase şi periculoase; construcţiile individuale vor fi luate în considerare separat. Consiliile locale sunt
responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a

celor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.
Consiliile locale au obligaţia de a-şi asigura contractual serviciile unei unităţi de ecarisare autorizate conform legislaţiei în
vigoare.
ARTICOLUL 11 Realizarea de reţele edilitare
(1)
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau
beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu Consiliul Local şi cu respectarea
parametrilor tehnici stabiliţi prin Planul urbanistic general.
(2)
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de
beneficiar.
(3)
Reţelele existente de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi reamplasate subteran.
(4)
Reţelele noi de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(5)
Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativteritoriale, sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat
al unităţilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora, după caz.
Reţele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a
comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de
telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. Aceste lucrări indiferent de modul de
finanţare intră în prorietatea publică. Extinderile de reţele, lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite,
indiferent de natura ori regimul reţelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de racordare
la aceste reţele, în limita capacităţii lor şi cu respectarea condiţiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi
un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reţea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza
racordarea unor noi utilizatori, în limita capacităţii reţelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obţine o plată
proporţională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară.
ARTICOLUL 12 Amplasarea faţă de aliniament
(1)
Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele
funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.
(2)
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faţă de aliniament se face conform
legii şi în condiţiile prezentului regulament privind derogările. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în
cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.(legea 350/2001 art.32, 46)
(3)
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. În
situaţiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre domeniul
privat şi domeniul public.
(4)
Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv
demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise
depăşiri locale ale limitelor de retragere faţă de aliniament, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)
terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depăşi limita retragerii faţă de aliniament cu
maxim 1,20 m ;
b)
în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile
vor păstra o distanţă minimă de 2 m faţă de limitele laterale ale parcelei (marginile faţadei), iar cota
inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălţime minimă de 3,5 m faţă de cota de
călcare exterioară din zona aliniamentului;
c)
bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, în elevaţie, o suprafaţă maximă
echivalentă cu 50% din suprafaţa faţadei.
(5)
Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG şi figurate pe planşa de reglementări.
(6)
Se recomandă în cazul noilor reparcelări (construcţii separate, sau alipite), retragerea gardului de aliniament,
cu scopul eliberării de spaţiu pentru parcaje sau spaţiu verde.
ARTICOLUL 13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1)
Condiţiile de amplasare a clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele este precizată în cadrul
reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul
regulament.
(2)
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă de altele în
interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de planuri urbanistice de detaliu, dacă prevederile privind zona sau
subzona funcţională sau unitatea teritorială de referinţă nu dispun altfel.
(3)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare

intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor în vigoare.

ARTICOLUL 14 Parcaje
(1)
Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă se
asigură realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizaţia de construire.
(2)
Indiferent de zona în care este situat terenul, parcajele la sol nu vor fi realizate la mai puţin de 1 m faţă de
limitele laterale şi limita posterioară a parcelei.
(3)
Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiţiile alin. (1) se stabileşte în funcţie de
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor zonelor şi subzonelor
funcţionale precum şi a unităţilor teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament şi conform Anexei 2 la prezentul
regulament.

ARTICOLUL 15 Spaţii verzi
(1)
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate, în funcţie de
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor unităţilor teritoriale
de referinţă cuprinse în prezentul regulament.
(2)
În cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spaţiilor plantate prevăzute prin
prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizaţiei de construire va participa la asigurarea terenului
necesar amenajării de spaţii verzi publice într-o zonă cât mai apropiată parcelei în cauză, în suprafaţă egală cu diferenţa
dintre necesarul minim pe parcelă şi suprafaţa realizată pe parcelă, numai cu acordul administraţiei publice locale.
(3)
Vegetaţia înaltă matură va fi protejată şi păstrată pe toată suprafaţa comunei, conform condiţiilor prevăzute la
nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor teritoriale de referinţă. În acest sens, documentaţiile de
urbanism (PUZ şi PUD) vor consemna în cadrul planşei „Situaţia existentă, difuncţionalităţi” poziţia exactă, esenţa şi
circumferinţa trunchiului pentru arborii maturi existenţi în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de
construire (D.T.A.C.) vor cuprinde în planul de situaţie poziţia exactă, esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii
maturi existenţi pe parcelă, inclusiv a celor propuşi pentru tăiere, precum şi poziţia exactă şi esenţa pentru arborii
propuşi spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înţelege, în sensul prezentului regulament, arborii a căror trunchi,
măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferinţă egală sau mai mare decât 50 cm.
(4)
Intervenţiile asupra vegetaţiei din zonele de protecţie a monumentelor şi din zonele construite protejate se vor
face numai cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Harghita.
(5)
Pentru realizarea spaţiilor verzi publice se recomandă înscrierea acestora în cadrul Programului naţional de
imbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi, program aprobat prin Legea 343/2007.
(6)
Fiecare proprietar de parcelă are obligaţia de a planta pe terenul lui, un copac, pom sau arbore, pentru fiecare
150 mp pătraţi de teren deţinut.

ARTICOLUL 16 Aspectul exterior al construcţiilor
(1)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine reglementărilor
privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament sau prevederilor Art. 32 al Regulamentului
General de Urbanism.
(2)
Este interzisă utilizarea finisajelor exterioare de culori stridente.
ARTICOLUL 17 Împrejmuiri
(1)
Dacă reglementările privind unităţile teritoriale de referinţă nu prevăd altfel, împrejmuirile orientate spre spaţiul
public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau din
lemn sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea vegetaţiei.
Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.
(2)
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa împrejmurilor orientate
spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).
(3)
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
(4)
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
(5)
Se interzice executarea de împrejmuiri sau alte construcţii în zonele de protecţie ale cursurilor de apă, a
consolidărilor de mal şi a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, conform art. 40. din Legea Apelor nr. 107/1996;
ARTICOLUL 18 Accese carosabile
(1)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice,

direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să
permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
(2)
În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1),
cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
(3)
Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr.6 la Regulamentul
General de Urbanism.
(4)
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de
administratorul acestora.
(5)
În zonele propuse spre urbanizare, în conformitate cu planşa conţinând reglementările urbanistice propuse prin
prezenta reactualizare a PUG, se vor respecta obligatoriu dimensiunile şi configuraţia străzilor din anexa nr.6 la
Regulamentul General de Urbanism.
(6)
Planurile urbanistice zonale și de detaliu vor preluat obligatoriu profilele stradale marcate pe planșa de
regelementări urbanistice.
(7)
La străzi noi de orice categorie, reabilitare de străzi cu zonă verde, lărgirea tramei stradale, este obligatoriu
plantarea de vegetaţie înaltă, în medie un copac la minim 10 metri. Puieţii în momentul plantării vor avea obligatoriu
minim 2 metri înălţime şi vârsta 3 ani.
ARTICOLUL 19 Accese pietonale şi piste pentru biciclişti
(1)
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese
pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
(2)
În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum
public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri
proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii
sau obiceiului.
(3)
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc
mijloace specifice de deplasare.
(4)
La reabilitarea străzilor având ampriza mai mare sau egală cu 14 m, se vor introduce piste pentru biciclişti cu
sens dublu având lăţimea minimă de 1 m pentru fiecare sens. Se recomandă separarea fizică a pistelor pentru biciclişti
faţă de partea carosabilă.
(5)
La reabilitarea străzilor având ampriza mai mică decât 14 m se vor introduce, numai în funcţie de posibilităţi,
piste pentru biciclişti cu sens dublu având lăţimea minimă de 1 m pentru fiecare sens, sau se vor introduce piste cu sens
unic, integrate unei reţele la nivel de cartier, pe baza unor studii de specialitate.
ARTICOLUL 20 Lucrări de utilitate publică
(1)
Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului
sau în Planul urbanistic general, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate
publică se înţeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 din legea 33/1994.
(2)
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.
(3)
Drumurile şi căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentaţiile de urbanism vor fi deschise circulaţiei şi
accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind afectate de o servitute publică
(4)
Suprafeţele de teren prevăzute în documentaţiile urbanistice aprobate ca făcând obiectul cedării în proprietate
publică vor fi afectate folosinţei publice chiar dacă încă nu au fost realizate toate actele necesare trecerii acestor
suprafeţe în proprietatea municipiului
(5)
Sunt drumuri şi/sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeţe care îndeplinesc cumulativ
cerinţa de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor proprietari persoane private şi care să fie prevăzute
în mod expres ca atare în planurile urbanistice zonale.
(6)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare şi
condiţiile prevăzute de către operatorii de transport şi de distribuţie de gaze naturale după caz. Distanţe impuse pentru
zona de protecţie de 3+3 m, zona de securitate de 20+20 m, şi zona de siguranţă de 200+200 m din axul conductei.
(cap. 3.9.7.5. Memoriu General PUG).
(7)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare şi
condiţiile prevăzute în O.49/29.11.20007 de către operatorii de transport şi de distribuţie a energiei electrice: pentru linii
electrice de 110 kV, zona de siguranţă este 3+3 m, zona de protecţie 16+16 m de la cablul exterior, distanţa dintre
cabluri este de 4-5 m; pentru linii electrice de 20 kV zona de siguranţă este 3+3 m, zona de protecţie 12+12 m de la
cablul exterior, distanţa dintre cabluri este de 1-1,2 m.
(8)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare şi

condiţiile prevăzute în H.G. 930/11.08.2005 faţă de sistemele de alimentare cu apă potabilă. Se vor avea în vedere
zonele de protecţie în regim sever:
- staţii de pompare: 10 m de la zidul exterior al clădirii;
- rezervoare îngropate: 20 m de la zidul exterior;
- aducţiuni: 10 m de la generatoarele exterioare;
- reţele de distribuţie: 3 m
- foraje, izvoare de captare apă potabilă: rază de 10 m;
(9)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare și
condițiile prevăzute în O. nr. 536/23.06.1997, privind aprobarea normelor de igienă a populaţiei. În cazul în care prin
studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate pentru o serie de
unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare:
- staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti: 300 m;
- staţii de epurare a apelor uzate industriale: 200 m;
- autobazele serviciilor de salubritate: 200 m;
- cimitire: 50 m
- spitale veterinare: 30 m
etc.
ARTICOLUL 22 Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1)
Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice se face
numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.
(2)
Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul nr.1.587 din
25 iulie 1997.
ARTICOLUL 23 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1)
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
a)
construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de
exploatare;
b)
parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile
lor complementare: magazine, restaurante etc.);
c)
conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau
construcţii de acest gen.
(2)
În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de
protecţie, definite conform legislaţiei în vigoare, O.G. 43/1997.
(3)
Autorizarea executării construcţiilor cu diferite funcţiuni, altele decât cele enumerate la alin.(1), este permisă, cu
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
(4)
Autorizarea construcţiilor în zonele rezervate pentru lărgirea amprizei străzilor (realiniere), străpungeri de străzi
şi realizarea de străzi noi, prevăzute de Planul urbanistic general şi marcate ca atare pe planşa Reglementări
Urbanistice, este interzisă.
(5)
În cazul măsurilor de lărgire a amprizei străzilor prevăzute de Planul urbanistic general şi marcate pe planşa
Reglementări Urbanistice, poziţia noului aliniament precum şi retragerea minimă a construcţiilor faţă de acesta se vor
preciza în Certificatul de Urbanism.
(6)
Străzile noi, străpungerile de străzi, lărgirile străzilor existente vor respecta amprizele şi profilele stabilite prin
PUG, înscrise în planşa Reglementări Urbanistice.
ARTICOLUL 24 Amplasarea faţă de căi ferate
Nu este cazul.

ARTICOLUL 25
Amplasarea faţă de aeroporturi
Nu este cazul.
Capitolul 4
ARTICOLUL 26

Intrarea în vigoare şi reglementarea situaţiilor tranzitorii
Intrarea în vigoare

a)
Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin
aducerea la cunoştinţă publică.
b)
Prezentul regulament înlocuieşte Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbansitic General
a Oraşului Bălan din 1999.
ARTICOLUL 27
Reglementarea situaţiilor tranzitorii
(1)
Odată cu aprobarea prezentului regulament nu va mai fi aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal cu
regulament aferent ori Plan Urbanistic de Detaliu decât în cazul şi cu observarea prevederilor prezentului
Regulament şi a planului Urbanistic General.
(2)
Autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament produc efecte pe toată perioada
de valabilitate a autorizaţiei. In cazul cererilor de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor emise anterior,
autoritatea publică va avea în vedere, la soluţionarea unei astfel de cereri şi existenţa sau nu a unor diferenţe
majore între prescripţiile prezentului regulament şi indicii urbanistici ori caracteristicile relevante ale
construcţiilor aprobate.
(3)
Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament toate prevederile contrare din Planurile
urbanistice zonale, din regulamentele aferente lor şi Planurile urbanistice de detaliu, îşi pierd aplicablitatea.
Prin excepţie nu îşi pierd aplicabilitatea şi se vor avea în vedere la eliberarea autorizaţiilor acele planuri
urbanistice şi acele reglementări din aceste planuri, care deşi contrare prezentului regulament au intrat în
circuitul civil prin înregistrarea anterioară a cererii de eliberare a autorizaţiei de construire.

Partea III.
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ A ORAŞULUI BĂLAN
UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.

ZCP Bălan
Locuire individuală, colectivă şi instituţii şi servicii în zona bisericii din
centrul oraşului
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de o parte din centrul oraşului Bălan,
de-a lungul drumului principal, definită prin biserica romano-catolică aflată la intersecţia drumului principal (DJ125) cu strada
Pârâul Fierarilor.
Zona este caracterizată atât de funcţiunea rezidenţială individuală, cât şi de locuire colectivă, instituţii şi serviciii.
Conform legistlaţiei în vigoare prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu
respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Lucrări cu obligartivitatea obținerii autorizației de construire:
- construcții de clădiri noi, extinderi de clădiri existente
- lucrări de reparații la fațade și învelitori;
- revopsirea fațadei
- amplasarea de firme si reclame, bennere sau luminoase
- demolare clădiri
- amenajarea spațiilor publice
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale rețelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii pentru echipamente, etc.),
garduri
Autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, utilizarea terenului,
înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Sunt permise adjustări ale limitei ZCP Bălan stabilite prin PUG, dar numai prin PUZCP aprobat conform legii.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe, funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cultură,
funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţămînt, funcţiuni de sănătate, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, parcaje multietajate.

Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor colective existente, cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul
volumului existent al clădirii şi să nu aducă modificări imaginii exterioare a clădirii.
.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN)
mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.
La clădirile aliniate la frontul stradal se interzice realizarea de uș de garaj în cadrul fațadei clădirii.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasamente de natură care să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu
poate fi modificată prin PUZ.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Pentru lucrări cu obligartivitate de obținere a autorizației de construire la amplasarea obiectivelor se va ţine cont în mod obligatoriu
de următoarele zone de protecţie:
zone de protecţie a cursurilor de ape în funcţie de lăţimea albiei minore (Legea apelor nr. 107/1996, actualizată în 2015)
zone de protecţie ale unităţilor care pot produce disconfort şi riscuri asupra sănătatea populaţiei, în mod special în cazul
activităţilor de creştere a animalelor (în funcţie de specia şi numărul acestora) şi a cimitirelor (Ordin nr.119/2014)
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se interzic operaţiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor. Derogări de la această reglementare se pot
face numai prin PUZCP, aprobat conform legii.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se pot lipi de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, sau pot fi retrase de aceştia cu respectarea condiţiilor de însorire
ale parcelelor vecine.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Se admit lipirile de clădiri.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălțime maxim admis pentru construcțiile este de trei nivele supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă.
Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2E+M, P+2E+R, D+P+E+M, D+P+E+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras E - etaj).
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane, discrete şi adecvate contextului elevat, reabilitarea clădirilor
existente fiind necesar a fi executată după realizarea unor vederi de ansamblu stradal aprobat de o comisie tehncă de specialitate
locală şi/sau judeţeană.
Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului. Se recomandă o expresie arhitecturală reţinută, în acord cu caracterul
arhitectural al zonei.
Se vor folosi forme de acoperiș simple, iar direcția principală a coamei se va determina în funcție de cele existente la clădirile de
referință.
Este interzis construirea de lucarne agresive. Se vor folosi de preferință ferestre de mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii).
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea
vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
:
Materiale permise
- la clădirile tradiționale cu valare arhitecturală în cazul renovarilor de fațade se vor utiliza materiale tradiționale (tencuială cu mortar
de var, profilaturi executate cu mortar, trase cu sablonul)
- la amplasamentele din fronturile aliniate la strada în cadrul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire se va întocmi
un studiu cromatic cuprinzând cel putin fatadele cladirilor imediat învecinate şi cele de vis-a-vis şi studiu de aspect stradal, dacă
construcţia de cauză intră într-una din perspectivile stradale ale bisericii
- învelitorile, atât în cazul construcțiilor noi cât și la renovari de constructii existente, vor fi executate din țigle ceramice de culoare
roșu-maroniu
- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezinta o suprafață relativ mică (max.10-15 %) din suprafața invelitorii, se
permite folosirea tablei de culoare gri închis sau aramie, respectiv a tablei de arama.
Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe fațade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafețelor metalice, a decoratiilor cu oglinzi
- utilizarea la vopsirea fațadelor a culorilor stridente;
- utilizarea la învelitoare a țiglelor și plăcilor metalice, precum și a plăcilor ondulate transparente din plastic.
- folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât culoarea tradiționala a țiglei (exceptând cazurile când se utilizeaza
materiale din lemn de tip șindrila)
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când
aceasta se va realiza.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Toate branșamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparații la fațadă, prin grija beneficiarului și a proiectantului se va elibera fațada de cablurile
parazitare.
Se interzice montarea pe fațadele principale a antenelor TV și a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase și reclamele se vor rezuma strict la profilul unității în cauză.
Este interzisă afișarea de benere.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii
şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Se recomandă plantarea vegetaţiei înalte pe spaţiile libere.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori,
din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare.
Este interzisă plantarea de arbori, tufișuri neautohtone.
Orice interventie de amenajare a spațiilor publice (piețe, parcuri, trotuare, partea carosabilă a drumului și parcajele, poduri,
elemente de mobilier urban) se pot executa numai pe baza de documentații tehnice de specialitate, întocmitete cu participarea
obligatorie în procesul de proiectare si a unui arhitect, și se supun acelorași conditii de avizare ca și constructiile.
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare.
14. ÎMPREJMUIRI
La parcelele, unde există deja împrejmuiri la vecinătăţi spre spaţiul public, gardul nou se va racorda la cele existente prin soclu şi
înălţime
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm (sau înălţimi ale soclurilor vecine), dar pe o lungime de
maxim 2/3 din latura respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 60%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din țeavă
metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 180 cm (sau înălţimea gardurilor vecine). Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim mde 50%
În cazul construcţiilor de locuire individuală se admite un POT maxim de 30 %.
Pentru toate situaţiile:
În cazul în care procentul de ocupare a terenului existent depăşeşte procentul stabilit prin PUG, la lucrările cu obligativitate de
obţinere de autorizaţie de construire se va păstra procentul de ocupare existent.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1.2
În cazul construcţiilor de locuire individuală se admite un CUT maxim de 0.8.
Pentru toate situaţiile:
În cazul în care coeficientul de ocupare a terenului existent depăşeştecele stabilite prin PUG, la lucrările cu obligativitate de obţinere
de autorizaţie de construire se va păstra coeficientul existent.

Lc
Ansambluri de locuinţe colective
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Ansamblurile de locuinţe colective realizate înainte de 1990 concentrează cel mai mare număr al locuitorilor oraşului, în condiţii
marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare a terenului. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectată în mare
parte de starea deficitară a fondului construit, a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice, precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi
şi a locurilor de parcare.
Ocupările recente cu construcţii de locuinţe colective a spaţiilor libere aferente ansamblurilor realizate înainte de 1990 şi
supraetajarea clădirilor existente au dus la agravarea situaţiei prin densificarea şi aglomerarea lor suplimentară.
Planul urbanistic general şi prezentul regulament vizează ameliorarea mediului rezidenţial din cartiere prin prevenirea
supradensificării şi prin măsuri generale de reabilitare.
Particularităţile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific perioadei 1975 – 1989) sunt date de
procentul ridicat de ocupare a terenului, de distanţele mai mici între clădiri şi de retragerile reduse sau chiar inexistente faţă de
căile de comunicaţie. În comparaţie cu sistemul urbanistic deschis, ansamblurile prezintă un procent semnificativ mai redus de
spaţii verzi şi de un sistem spaţial de organizare caracterizat prin formarea incintelor sau semincintelor si prin bordarea de către
clădiri a spaţiului stradal.
Caracterul diferit al celor două faţade lungi ale blocurilor (cea orientată spre spaţiul public al străzii şi cea orientată spre spaţiul cu
caracter semipublic al curţilor), precum şi relaţia directă a clădirii cu strada justifică conversia apartamentelor de la parter şi
practicarea de accese suplimentare pe faţada orientată spre stradă.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu
respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă
a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile
de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării
edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale
privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Conform PUG.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Reabilitarea spaţiilor libere, spaţiilor verzi, parcajelor la sol, pe bază de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel de UTR sau de
cartier. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale.
Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective, pe bază de proiecte unitare la nivel de clădire, de UTR sau
de cartier. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală, care tratează părţi ale unei construcţii de

locuinţe colective.
Aplicarea unui strat vegetal (iarbă, gazon, flori şi arbuşti, cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe
colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea
procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). Se recomandă includerea
acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor, cu facilităţile aferente.
Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere
pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare, după caz.
Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier.
Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu
parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale.
Realizarea, amenajarea şi plantarea de spaţii verzi, locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare, pe bază de proiecte la nivel
de UTR sau cartier.
În cazul dezafectării construcţiilor tehnico – edilitare se recomandă utilizarea suprafeţelor pentru realizarea de echipamente
publice, parcaje colective sau spaţii verzi.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.
Străzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, grădini de folosinţă privată cu anexe gospodăreşti.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente, cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului
existent al clădirii.
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin
proiectul iniţial.
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin schimbarea destinaţiei apartamentelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
•
apartamentele sunt situate la parterul clădirilor;
•
accesul va fi separat de cel al locatarilor;
•
accesul se face dintr-o stradă prin faţada principală şi nu din curtea locuinţelor, din grădină sau din zona spaţiilor
verzi.
•
activitatea nu va perturba locuinţele;
Prin excepţie, se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la parterul clădirilor şi care
vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi
asistenţă juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise mansardarea, supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Este interzisă construirea de locuinţe noi. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare, spaţii verzi, grădini, accese, alei,
platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel.
Este interzisă construirea de garaje individuale.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se interzic operaţiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor, cu excepţia celor iniţiate de administraţia
publică.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
Pentru orice alt tip de clădiri, aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A, se va păstra o distanţă minimă
egală cu 2/3 din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin decât 25 m, atât între clădirile propuse, cât şi între cele propuse şi
cele existente. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
8. I ACCESE
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. Se
recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru construcţii tehnico – edilitare, conform exigenţelor specifice.
Pentru parcaje colective, se recomandă maxim două niveluri supraterane, cu o înălţime liberă de 2,25 m.
Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri, aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A,
regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras, conform definiţiilor
din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R, D+P+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 10 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 15 m.

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel)
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente.
Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se
vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie.
Legea 196/2018, Art. 32
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când
aceasta se va realiza.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Toate branșamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparații la fațadă, prin grija beneficiarului și a proiectantului se va elibera fațada de cablurile
parazitare.
Se interzice montarea pe fațadele principale a antenelor TV și a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase și reclamele se vor rezuma strict la profilul unității în cauză.
Este interzisă afișarea de benere.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, pe o rază de maxim 100 m, minimum trei
arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol, echpamente publice sau paracaje colective cu excepţia situaţiei în
care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.
14. ÎMPREJMUIRI
Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Nu este cazul.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Nu este cazul.

Lc-in
Ansambluri de locuinţe collective în zone cu risc de inundaţii
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Prezentul UTR se referă la ansanblurile de locuinţe colective aflate în zone cu risc de inundabilitate mare a râului Olt,
conform hărţilor generate de Administraţia naţională “Apele Române”.
Ansamblurile de locuinţe colective realizate înainte de 1990 concentrează cel mai mare număr al locuitorilor oraşului, în condiţii
marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare a terenului. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectată în mare
parte de starea deficitară a fondului construit, a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice, precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi
şi a locurilor de parcare.
Ocupările recente cu construcţii de locuinţe colective a spaţiilor libere aferente ansamblurilor realizate înainte de 1990 şi
supraetajarea clădirilor existente au dus la agravarea situaţiei prin densificarea şi aglomerarea lor suplimentară.
Planul urbanistic general şi prezentul regulament vizează ameliorarea mediului rezidenţial din cartiere prin prevenirea
supradensificării şi prin măsuri generale de reabilitare.
Particularităţile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific perioadei 1975 – 1989) sunt date de
procentul ridicat de ocupare a terenului, de distanţele mai mici între clădiri şi de retragerile reduse sau chiar inexistente faţă de
căile de comunicaţie. În comparaţie cu sistemul urbanistic deschis, ansamblurile prezintă un procent semnificativ mai redus de
spaţii verzi şi de un sistem spaţial de organizare caracterizat prin formarea incintelor sau semincintelor si prin bordarea de către
clădiri a spaţiului stradal.
Caracterul diferit al celor două faţade lungi ale blocurilor (cea orientată spre spaţiul public al străzii şi cea orientată spre spaţiul cu
caracter semipublic al curţilor), precum şi relaţia directă a clădirii cu strada justifică conversia apartamentelor de la parter şi
practicarea de accese suplimentare pe faţada orientată spre stradă.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri
existente va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în
zone construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi
ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul
că investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu
respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă
a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile
de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării
edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale
privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Reabilitarea spaţiilor libere, spaţiilor verzi, parcajelor la sol, pe bază de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel de UTR sau de
cartier. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale.
Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective, pe bază de proiecte unitare la nivel de clădire, de UTR sau
de cartier. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală, care tratează părţi ale unei construcţii de
locuinţe colective.
Aplicarea unui strat vegetal (iarbă, gazon, flori şi arbuşti, cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe
colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea
procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). Se recomandă includerea
acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor, cu facilităţile aferente.
Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere
pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare, după caz.
Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier.
Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu
parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale.
Realizarea, amenajarea şi plantarea de spaţii verzi, locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare, pe bază de proiecte la nivel
de UTR sau cartier.
În cazul dezafectării construcţiilor tehnico – edilitare se recomandă utilizarea suprafeţelor pentru realizarea de echipamente
publice, parcaje colective sau spaţii verzi.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.
Străzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, grădini de folosinţă privată cu anexe gospodăreşti.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente, cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului
existent al clădirii.
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin
proiectul iniţial.
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin schimbarea destinaţiei apartamentelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
•
apartamentele sunt situate la parterul clădirilor;
•
accesul va fi separat de cel al locatarilor;
•
accesul se face dintr-o stradă prin faţada principală şi nu din curtea locuinţelor, din grădină sau din zona spaţiilor
verzi.
•
activitatea nu va perturba locuinţele;
Prin excepţie, se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la parterul clădirilor şi care

vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi
asistenţă juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise mansardarea, supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Este interzisă construirea de locuinţe noi. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare, spaţii verzi, grădini, accese, alei,
platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel.
Este interzisă construirea de garaje individuale.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se interzic operaţiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor, cu excepţia celor iniţiate de administraţia
publică.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe
baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A.
Pentru orice alt tip de clădiri, aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A, se va păstra o distanţă minimă
egală cu 2/3 din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin decât 25 m, atât între clădirile propuse, cât şi între cele propuse şi
cele existente. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
8. I ACCESE
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. Se
recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru construcţii tehnico – edilitare, conform exigenţelor specifice.
Pentru parcaje colective, se recomandă maxim două niveluri supraterane, cu o înălţime liberă de 2,25 m.
Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri, aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1, punctul A,
regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras, conform definiţiilor
din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R, D+P+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 10 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 15 m.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel)
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente.
Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se
vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie.
Legea 196/2018, Art. 32
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când
aceasta se va realiza.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Toate branșamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparații la fațadă, prin grija beneficiarului și a proiectantului se va elibera fațada de cablurile
parazitare.
Se interzice montarea pe fațadele principale a antenelor TV și a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase și reclamele se vor rezuma strict la profilul unității în cauză.
Este interzisă afișarea de benere.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, pe o rază de maxim 100 m, minimum trei
arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol, echpamente publice sau paracaje colective cu excepţia situaţiei în
care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.
14. ÎMPREJMUIRI
Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se paote realiza doar cu maxim 10 % din aria construită existentă.
Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se va păstra coeficientul de utilizare a terenului existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria
construită existentă ale clădirilor existenţi.

Lr
Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) însoţite de anexe
şi suprafeţe agricole, de parcelarul omogen de tip rural, dezvoltat în profunzime, şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a
terenului.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună
şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă
admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii
existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va
asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele
aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice,
echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii
generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele
în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare,
echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4)
prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va
considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.
Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate), cu următoarele condiţii:
(1)
suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
(2) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(3) activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
(4) să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi
ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Între depozitările de deşeuri
şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de: 50 m pentru categoria de animale mari
(câine, porc, vită, cal, etc.) iar pentru categoria de animale mici (păsări, iepuri, etc,): 30 m.
Se poate efectua diminuarea acestor distanțe prin depozitarea bălegarului în spații închise, autorizate de APM și cu
acordul vecinilor.
Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu folosinţă agricolă)
poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament.
Pensiune turistică și agroturistică, cu respectarea legislației în vigoare.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter
definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe să se înscrie în tipologia
gospodăriei tradiţionale specifice zonei.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3,
Condiţii generale privitoare la construcţii, şi a legislaţiei în vigoare.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi
clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de
aliniament cu cel puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să
depăşească 20 m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului
existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mică decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mare decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de
proprietate.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m.
În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive alinierea
construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m.
Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2
m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri. 8. I ACCESE
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin
servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor
şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale
(trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni
diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare
funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi mansardă] sau [demisol, parter și
mansardă]. Mansarda, demisolul se definesc în glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre
următoarele configuraţii: P+M, D+P+M, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă,).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 5,5 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau atic supraînălțat în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 9,0 m.
Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice
fel).

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea
de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50
cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele
vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii
înalte şi medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 120 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru
siguranţa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum
trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare.
Este interzisă plantarea de arbori, tufișuri neautohtone.
Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori
fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor
de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora
Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este
opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie.
14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura
respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din
țeavă metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 25%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,4.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a
ultimului nivel plin.

Lr - in
Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural în zonă cu risc
de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) însoţite de anexe
şi suprafeţe agricole, de parcelarul omogen de tip rural, dezvoltat în profunzime, şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a
terenului aflate în zone cu risc de inundabilitate mare a râului Olt, conform hărţilor generate de Administraţia
naţională “Apele Române”.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea
acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei
clădiri existente va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex.
în zone construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va
fi ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de
faptul că investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună
şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă
admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii
existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va
asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele
aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice,
echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii
generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele
în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare,
echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4)
prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va
considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.
Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate), cu următoarele condiţii:
(5)
suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
(6) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(7) activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
(8) să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi
ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Între depozitările de deşeuri
şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de: 50 m pentru categoria de animale mari
(câine, porc, vită, cal, etc.) iar pentru categoria de animale mici (păsări, iepuri, etc,): 30 m.
Se poate efectua diminuarea acestor distanțe prin depozitarea bălegarului în spații închise, autorizate de APM și cu
acordul vecinilor.
Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu folosinţă agricolă)
poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament.
Pensiune turistică și agroturistică, cu respectarea legislației în vigoare.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter
definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe să se înscrie în tipologia
gospodăriei tradiţionale specifice zonei.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3,
Condiţii generale privitoare la construcţii, şi a legislaţiei în vigoare.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi
clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de
aliniament cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să
depăşească 20 m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului
existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mică decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mare decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de
proprietate.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m.
În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive alinierea
construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m.
Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2
m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri. 8. I ACCESE
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin
servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor
şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale
(trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni
diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare
funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi mansardă] sau [demisol, parter și
mansardă]. Mansarda, demisolul se definesc în glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre
următoarele configuraţii: P+M, D+P+M, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă,).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 5,5 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau atic supraînălțat în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 9,0 m.
Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice
fel).
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea
de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50
cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele
vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii
înalte şi medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 120 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru
siguranţa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum
trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare.
Este interzisă plantarea de arbori, tufișuri neautohtone.
Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori
fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor
de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora
Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este
opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie.
14. ÎMPREJMUIRI

Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura
respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din
țeavă metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a
terenului existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din
aria construită existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un POT maxim de 25%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a
terenului existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor
existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un CUT maxim de 0,4.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a
ultimului nivel plin.

Li
Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe parcele isolate în
interiorul ansamblurilor de locuinţe colective
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică aflată izolat, insular într-o zonă mai mare cu densitate
mare (predominant locuinţe colective), funcţiunea rezidenţială fiind însoţită de anexe şi suprafeţe agricole, de parcelarul
omogen de tip rural, dezvoltat în profunzime, şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a terenului.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu
un Plan urbanistic zonal.
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va cuprinde o suprafaţă din zona
locuinţelor colective, semnificativă pentru organizarea relaţiilor de vecinătate. Se recomandă ca teritoriu minim de
reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.
•
se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din
intervenţia care generează PUZ.
•
se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor
include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi
recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi
alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi
preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.
În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici
existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de
detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a
obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul
PUZ sau PUD.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform
PUG.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de
piste pentru biciclişti în lungul străzilor.
Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepţia străzilor colectoare.
In cadrul procesului de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi/libere publice, în cadrul acestora se vor amenaja locuri
de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare,
echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4)
prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum
60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu
următoarele condiţii:
•
suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
−
să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
−
activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Grădiniţe, cu respectarea următoarelor condiţii:
−
satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului
privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197;
−
elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei;
−
pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni.
Funcţiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea următoarelor condiţii:
1.
încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice;
−
pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni;
−
activitatea se va desfăşura numai în interior.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter
definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3,
Condiţii generale privitoare la construcţii, şi a legislaţiei în vigoare.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin două parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi
clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de
aliniament cu cel puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să
depăşească 20 m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului
existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mică decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mare decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de
proprietate.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m.
În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive alinierea
construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m.
Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2
m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin
servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor
şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale
(trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni
diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare
funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. Suplimentar
faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de
înălţime nu poate depăşi nici una dintre următoarele configuraţii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul
cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 12 m.
Reglementările privind înălţimea maximă a construcţiilor sunt definitive şi nu pot fi modificate prin PUZ.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice
fel)

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea
de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50
cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii
înalte şi medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 150 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent
pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum
trei arbori.
14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura
respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din
țeavă metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 30%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,6.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a
ultimului nivel plin.

Li - in
Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe parcele isolate în
interiorul ansamblurilor de locuinţe colective în zone cu risc de
inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică aflată izolat, insular într-o zonă mai mare cu densitate
mare (predominant locuinţe colective), funcţiunea rezidenţială fiind însoţită de anexe şi suprafeţe agricole, de parcelarul
omogen de tip rural, dezvoltat în profunzime, şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a terenului aflate în zone cu risc de
inundabilitate mare a râului Olt, conform hărţilor generate de Administraţia naţională “Apele Române”.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea
acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei
clădiri existente va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex.
în zone construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va
fi ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de
faptul că investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu
un Plan urbanistic zonal.
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va cuprinde o suprafaţă din zona
locuinţelor colective, semnificativă pentru organizarea relaţiilor de vecinătate. Se recomandă ca teritoriu minim de
reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.
•
se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din
intervenţia care generează PUZ.
•
se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor
include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi
recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi
alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi
preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.
În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici
existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de
detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a
obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform
PUG.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de
piste pentru biciclişti în lungul străzilor.
Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepţia străzilor colectoare.
In cadrul procesului de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi/libere publice, în cadrul acestora se vor amenaja locuri
de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare,
echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4)
prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum
60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu
următoarele condiţii:
•
suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
−
să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
−
activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Grădiniţe, cu respectarea următoarelor condiţii:
−
satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului
privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197;
−
elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei;
−
pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni.
Funcţiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea următoarelor condiţii:
2.
încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice;
−
pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni;
−
activitatea se va desfăşura numai în interior.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter
definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3,
Condiţii generale privitoare la construcţii, şi a legislaţiei în vigoare.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin două parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi
clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de
aliniament cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să
depăşească 20 m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului
existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mică decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai
mare decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de
proprietate.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m.
În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive alinierea
construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m.
Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2
m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin
servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor
şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale
(trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni
diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare
funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. Suplimentar
faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de
înălţime nu poate depăşi nici una dintre următoarele configuraţii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul
cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 12 m.
Reglementările privind înălţimea maximă a construcţiilor sunt definitive şi nu pot fi modificate prin PUZ.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice
fel)
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea
de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50
cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii
înalte şi medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 150 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent
pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum
trei arbori.
14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura
respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din
țeavă metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a
terenului existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din
aria construită existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un POT maxim de 30%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a
terenului existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor
existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un CUT maxim de 0,6.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a
ultimului nivel plin
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Case de vacanţă
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe
secundare, destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului,
aflată în proprietatea acestuia.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu
un Plan urbanistic zonal.
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va cuprinde o suprafaţă din zona
locuinţelor colective, semnificativă pentru organizarea relaţiilor de vecinătate. Se recomandă ca teritoriu minim de
reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.
•
se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din
intervenţia care generează PUZ.
•
se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor
include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi
recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi
alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi
preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.
În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici
existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de
detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a
obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform
PUG.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Case de vacanţă.
Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private.
Funcţiuni turistice cu caracter intraurban.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.
Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter
definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 700 mp şi front la stradă
de minim 12 m.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin două parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi
clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 5 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de
aliniament cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea
clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 10 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin
servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor
şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale
(trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1
loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în
cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni
diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare
funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta,
este admisă o mansardă, conform definiţiei din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre
următoarele configuraţii: P+M, D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul
cel mai înalt, nu va depăşi 4 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 7 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. Se recomandă folosirea materialelor naturale
(lemn, piatră, materiale ceramice).
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii
înalte şi medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 150 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent
pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum
trei arbori.
14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, POT maxim admis este 10%.
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 5%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,2.
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,1.
Indiferent de dimensiunea parcelei, aria desfăşurată construită nu va depăşi 150 mp.
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Case de vacanţă în zone cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare,
destinate odihnei şi recreerii, care se află în zone cu risc de inundabilitate mare a râului Olt, conform hărţilor generate de
Administraţia naţională “Apele Române”.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în
proprietatea acestuia
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri
existente va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi
ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul
că investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan
urbanistic zonal.
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va cuprinde o suprafaţă din zona locuinţelor
colective, semnificativă pentru organizarea relaţiilor de vecinătate. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul
adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.
•
se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia
care generează PUZ.
•
se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include
obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG
şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes public
care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ,
detaliate şi reglementate.
În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel
de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform
legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele
aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
HG 525/1996 actualizată, Art. 16
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Case de vacanţă.
Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private.
Funcţiuni turistice cu caracter intraurban.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.
Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu
poate fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 700 mp şi front la stradă de minim
12 m.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin două parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 5 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu
cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 10 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic
în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de
colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare,
străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta, este admisă
o mansardă, conform definiţiei din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M,
D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 4 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 7 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn,
piatră, materiale ceramice).
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi
medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 150 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru
siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei
arbori.
14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului

existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, POT maxim admis este 10%.
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 5%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,2.
Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,1.
Indiferent de dimensiunea parcelei, aria desfăşurată construită nu va depăşi 150 mp.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel
plin
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Instituţii şi servicii
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹ Art. 31³
Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză, sau se vor prelua de PUZ-uri.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 47
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură,
funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni aferente
infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor
de locuinţe.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei
ca reprezentănd 60% din suprafaţa nivelului curent.
Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor
legale.
Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel
puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcane, dar nu pe o adâncime mai mare

decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală
cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, şi nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălțime maxim admis este de două nivele supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu
poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+E+M, P+E+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Se

recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaţete urbane, grădini urbane), în proporţie
minimă de (conform HG 525/1996, anexa 6):
Funcţiuni administrative:
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
agenţii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaţa parcelei
Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei
Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei
Funcţiuni comerciale:
Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din
suprafaţa parcelei
Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din
suprafaţa parcelei
Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei.
Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei
Funcţiuni de sănătate:
Creşe şi creşe speciale pentru copii, leagăn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav
Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ
Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei
Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de
terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa,
UVe) Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 60%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 1.5.
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Instituţii şi servicii în zone cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Instituţii şi servicii aflate în zone cu risc de inundabilitate mare a râului Olt, conform hărţilor generate de Administraţia
naţională “Apele Române”.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente
va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi ridicată
peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹ Art. 31³
Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză, sau se vor prelua de PUZ-uri.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 47
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură,
funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni aferente
infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor
de locuinţe.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei
ca reprezentănd 60% din suprafaţa nivelului curent.

Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor
legale.
Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel
puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcane, dar nu pe o adâncime mai mare

decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală
cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, şi nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălțime maxim admis este de două nivele supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu
poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+E+M, P+E+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P –

parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Se
recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaţete urbane, grădini urbane), în proporţie
minimă de (conform HG 525/1996, anexa 6):
Funcţiuni administrative:
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
agenţii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaţa parcelei
Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei
Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei
Funcţiuni comerciale:
Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din
suprafaţa parcelei
Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din
suprafaţa parcelei
Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei.
Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei
Funcţiuni de sănătate:
Creşe şi creşe speciale pentru copii, leagăn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav
Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ
Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei
Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de
terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa,
UVe) Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un POT maxim de 60%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor
Se admite un CUT maxim de 1.5.

Ist

Instituţii şi servicii turistice
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹ Art. 31³
Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză, sau se vor prelua de PUZ-uri.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 47
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, echipamente publice aferente zonelor
de locuit și turism, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiuni de
turism cu caracter intraurban, funcţiuni de turism cu caracter extraurban, funcţiuni de loisir public.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei
ca reprezentănd 60% din suprafaţa nivelului curent.
Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor
legale.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel
puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcane, dar nu pe o adâncime mai mare

decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală
cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, şi nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+2, D+P+1+M, D+P+1+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 10 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.
Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Se
recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%. Pe
cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.
Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de
terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi (UVas,
UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public.
Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 20%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,5.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel
plin.

Ist - in

Instituţii şi servicii turistice în zone cu risc de inundaţii
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de construcţii cu destinaţie turistică, caracteristic locuinţe unifamiliale de utilizare
temporară/sezoniera sau case la cheie, aflate în zone cu risc de inundabilitate mare a râului Olt, conform hărţilor generate de
Administraţia naţională “Apele Române”.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
5 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente
va fgi de maxim 10 %.
6 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
7 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi ridicată
peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
8 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹ Art. 31³
Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză, sau se vor prelua de PUZ-uri.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 47
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, echipamente publice aferente zonelor
de locuit și turism, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiuni de
turism cu caracter intraurban, funcţiuni de turism cu caracter extraurban, funcţiuni de loisir public.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei
ca reprezentănd 60% din suprafaţa nivelului curent.

Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor
legale.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai
mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel
puţin 5 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcane, dar nu pe o adâncime mai mare

decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală
cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, şi nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+2, D+P+1+M, D+P+1+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 10 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.
Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Se
recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%. Pe
cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.
Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de
terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi (UVas,
UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public.
Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un POT maxim de 20%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenuluii
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor:
Se admite un CUT maxim de 0,5.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel
plin.

C-in

Zona centrală în zonă cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
9 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri
existente va fgi de maxim 10 %.
10 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
11 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi
ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
12 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în
evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări pentru PUZ aria de
deservire a centrului de cartier.
•
se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia
care generează PUZ.
•
se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include
obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG şi
RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes public care
se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate
şi reglementate.
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel
de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform
legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele
aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
Reabilitarea spaţiilor publice şi verzi existente.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Se va acorda o atenţie specială reabilitării şi amenajării spaţiilor libere publice pietonale, spaţiilor verzi publice.
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.
Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei, se recomandă organizarea de concursuri de soluţii,
ca punct de plecare pentru elaborarea PUZ.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cultură, servicii aferente
zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinţe, pieţe agro-alimentare.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului
mansardei ca reprezentănd 60% din suprafaţa nivelului curent.
Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Se vor respecta retragerile existente.

În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei amplasarea se va face conform PUZ. Se
recomandă retrageri generoase faţă de aliniamentul străzilor principale şi în zonele de acces a publicului.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei amplasarea se va face conform PUZ.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras, conform definiţiei din

glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi nici una dintre următoarele configuraţii: P+1+R, D+P+R (semnificaţiile
prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 10 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 15 m.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel)

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Se recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii publice pietonale, amenajate, mobilate şi plantate, în zona acceselor publice şi a retragerilor de aliniament în
proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. Aceste spaţii publice nu pot include
parcajele la sol, suprafeţele pieţelor agroalimentare, trotuarele aferente străzilor de acces, curţile şi nişele de acces ale magazinelor,
curţile interioare ale clădirilor sau terasele de alimentaţie publică incluse în construcţie sau acoperite. Spaţiile publice pietonale vor fi
incluse în domeniul public.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru
siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.

După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor
Se admite un CUT maxim de 2.

Va

Zonă verde cu rol de agrement
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de
municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.
Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip proiecte tehnice de specialitate
peisagistică.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUG.
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.
Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea
peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea
spaţiilor
verzi
în
starea
corespunzătoare funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu
potenţial ecologic sau sociocultural.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii
24/2007.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de
apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, toalete publice.
Spaţiile verzi de agrement vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de apă potabilă, toalete publice şi locuri pentru colectarea selectivă a
deşeurilor. Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece;
Funcţiuni sportive.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%.
Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de
a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor

temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.
Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau
manifestărilor pentru care au fost autorizate.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea
de modificare prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Conform documentaţiilor tehnice.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Conform documentaţiilor tehnice.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform documentaţiilor tehnice.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform documentaţiilor tehnice.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru
situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la
Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P şi nu vor depăşi înălţimea de 5 m.
Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Se recomnadă utilizarea limbajului rural, care se potriveşte în ansamblul construit existent.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei
arbori.
Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.
Se interzice amplasarea de panouri publicitare.

14. ÎMPREJMUIRI
Conform proiectului tehnic.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR(cf. Legii 24/2007,
Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite POT maxim de 5%, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,05, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

Ve
Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza Legii 107/1996 (Legea apelor), actualizată , Art.
40, privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a lacurilor.
PUZ propune valorificarea acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a vieţii în comună. Principalele culoare
ale cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadă, rezervate pietonilor şi bicicliştilor. Acestea dezvoltă
legături alternative, cu caracter natural, între diferite prorietăţi. Nu în ultimul rând, protejarea, conservarea şi extinderea vegetaţiei
malurilor suplineşte lipsa spaţiilor verzi publice.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Utilizarea Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic este definitivă şi nu poate fi modificată.
Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Lucrările de construire, amenajările, din interiorul zonei de protecţie a apelor, precum şi plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor
de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă se autorizează cu avizul A.N. „Apele Române”, sistemul de gospodărire
a Apelor Harghita.
Legea 107/1996
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUG .
Legea 24/2007, Art. 9,12
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică.
Legea 24/2007, Art. 10, 14,15.
Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele,
solul,
schimbările
climatice,
menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii
populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea
spaţiilor
verzi
în
starea
corespunzătoare funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu
potenţial ecologic sau sociocultural.
Legea 24/2007, Art. 9
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Păstrarea, respectiv includerea coridoarelor ecologice în domeniul public.
Elaborarea unui plan de reconstrucţie ecologică sau, după caz, a renaturării lacurilor şi a cursurilor de apă, pe bază de studii de
specialitate.
Amenajarea de alei pietonale şi ciclistice în lungul cursurilor de apă, cf. PUG.
Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii
24/2007.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Traversări ale cursurilor de apă.
Căi de comunicaţie rutieră, în sensul păstrării, întreţinerii şi modernizării celor existente.
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
În zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic aflate pe proprietăţi private se admit spaţii verzi şi plantate de
folosinţă publică sau privată.
Alei pietonale şi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacă etc.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Nu sunt.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea
de modificare prin PUZ.
Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia
traversărilor cursurilor de apă.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor
hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă.
Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia
traversărilor cursurilor de apă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Eliminarea vegetaţiei malurilor este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa

persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, minimum trei arbori.
14. ÎMPREJMUIRI
Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform
cerinţelor tehnice specifice.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a
lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor
tehnice specifice.
Protejarea terenurilor agricole aflate în apropierea oraşului este un obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare. Planul de Amenajare a
Teritoriului Judeţean Harghita enumeră printre cele mai importante principii ale unei dezvoltări economice şi sociale durabile „protejarea
terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din
circuitul agricol în favoarea zonelor construite ale localităţilor”.
Criterii economice şi ecologice impun, de asemenea păstrarea unei rezerve substanţiale de terenuri de producţie agricolă în
proximitatea oraşului sau cele existente în intravilan cu rol ecologic-peisager, capabile să aprovizioneze, din resurse locale şi pe trasee
scurte pieţele locale de produse agricole. La fel de importantă este, pe termen mediu şi lung, asigurarea unor rezerve de teren pentru
extinderi ale oraşului şi obiective strategice de perspectivă a căror natură şi necesitate nu pot fi prevăzute în prezent.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării PUZ, acesta va prelua şi detalia condiţiile prevăzute de PUG şi de prezentul regulament pentru zonele de
urbanizare. Se vor respecta următoarele condiţii:
•
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în
evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate. Suprafaţa minimă a teritoriului PUZ va fi 2
ha.
•
categoriile funcţionale vor fi cele specificate de PUG pentru zonele de urbanizare.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Conform PUG.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni agricole, cu excepţia unităţilor zootehnice.
Împăduriri.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Ferme şi unităţi zootehnice, numai în baza unor studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, cu respectarea
zonelor de protecţie sanitară instituită prin aceste studii de impact.
Se admit case de cosit, cu respectarea următoarelor condiţii:

•
•
•

clădirile nu vor fi utilizate drept locuinţe sau pentru alte activităţi cu caracter pemanent;
clădirile vor fi realizate din lemn,fără fundaţii din beton, nu vor avea ferestre şi nu vor avea coş de fum;
clădirile vor avea un singur nivel şi nu vor depăşi suprafaţa construită desfăşurată de 10m2.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Este interzisă desfiinţarea suprafeţelor viticole şi pomicole.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii şi cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Nu este cazul.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Clădirile nu vor depăşi înălţimea de 6 m, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt.
Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, coşurile de fum, antenele, şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi
din procesele tehnologice aferente funcţiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori,
din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Împrejmuirile vor fi realizate din ţăruşi din lemn. Porţiunile cuprinse între ţăruşi nu vor fi opace. Pentru aceste porţiuni se interzice
utilizarea betonului şi a tablei. Înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor este de 2m.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 10%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 0,2.

ED

Construcţii aferente lucrărilor edilitare
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Modificările zonelor de protecţie a construcţiilor aferente lucrărilor edilitare sau apariţia unora noi se vor actualiza în baza de date a
administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
Lucrările de întreţinere, modernizare şi extindere a reţelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publică şi
generează servituţi, conform legii.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
Pentru unităţile învecinate cu cartiere de locuinţe colective, se recomandă, în funcţie de posibilităţi şi pe baza unor studii de
specialitate şi documentaţii de tip PUZ-PUD, eficientizarea utilizării suprafeţelor sau relocarea activităţilor în vederea creării de
rezerve de teren pentru echipamente publice şi spaţii verzi. (ex. sediul societăţii Apă Canal SA, unde există necesitatea extinderii şi
modernizării şcolii generale nr. 18).

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra
funcţiunilor învecinate parcelei.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la

cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras,
conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R,
D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 16 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 20 m. Fac excepţie coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea
instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.
Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinţelor tehnice

ED - in

Construcţii aferente lucrărilor edilitare în zone cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente
va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi ridicată
peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Modificările zonelor de protecţie a construcţiilor aferente lucrărilor edilitare sau apariţia unora noi se vor actualiza în baza de date a
administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
Lucrările de întreţinere, modernizare şi extindere a reţelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publică şi generează
servituţi, conform legii.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
Pentru unităţile învecinate cu cartiere de locuinţe colective, se recomandă, în funcţie de posibilităţi şi pe baza unor studii de specialitate
şi documentaţii de tip PUZ-PUD, eficientizarea utilizării suprafeţelor sau relocarea activităţilor în vederea creării de rezerve de teren
pentru echipamente publice şi spaţii verzi. (ex. sediul societăţii Apă Canal SA, unde există necesitatea extinderii şi modernizării şcolii
generale nr. 18).

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra
funcţiunilor învecinate parcelei.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras,
conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R,
D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 16 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi
20 m. Fac excepţie coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi
din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.
Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.

Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform cerinţelor tehnice.

Ei

Activităţi economice cu caracter industrial
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în
mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
Lucrările de întreţinere, modernizare şi extindere a reţelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publică şi generează
servituţi, conform legii.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni industriale.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. Această
reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, şi front la stradă de minim 50 m.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 10 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau

atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.
Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.
Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform
definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+M, P+2+R, D+P+1+M,
D+P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi
15 m. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice
funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi
din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice orice fel de poluare a pârâului Brădeşti.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.
Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50%
din suprafaţă.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori,
din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 60%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.

Ei-in

Activităţi economice cu caracter industrial ăn zonă cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
5 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente
va fgi de maxim 10 %.
6 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
7 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi ridicată
peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
8 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în
mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
Lucrările de întreţinere, modernizare şi extindere a reţelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publică şi generează
servituţi, conform legii.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni industriale.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. Această
reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, şi front la stradă de minim 50 m.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 10 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.
Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.
Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform
definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+M, P+2+R, D+P+1+M,
D+P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 12 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi
15 m. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice
funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi
din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice orice fel de poluare a pârâului Brădeşti.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.

Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50%
din suprafaţă.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori,
din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 60%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult de 2.

UL
Urbanizare locuire nouă
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritorii situate în intravilanul localităţilor cu
funcţiuni de locuire de tipologie nouă.
Zona este caracterizată de suprafeţe construite de parcelarul nou, similar sau diferent de cel de tip rural, şi de tipologiile nouă de
ocupare a terenului faţă de cel tradiţional.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării
edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale
privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹ Art. 31³
Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză, sau se vor prelua de PUZ-uri.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 47
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin
plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin
plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea şi construirea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).
Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)
Spații publice amenajte, sport, agrement, recreere
Funcțiuni tursitice, unități de alimetație publică.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de
prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa
nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.
(9)
(10)
(11)
(12)

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate), cu următoarele condiţii:
suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi ale
deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe
sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de: 50 m pentru categoria de animale mari (câine, porc, vită, cal,
etc.) iar pentru categoria de animale mici (păsări, iepuri, etc,): 30 m.
Se poate efectua diminuarea acestor distanțe prin depozitarea bălegarului în spații închise, autorizate de APM și cu acordul
vecinilor.
Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu folosinţă agricolă) poate
avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament.
Construcțiile anexe se vor amplasa retrase de frontul stradal.
Se interzice amplasarea garajelor adiacent la frontul stradal.
La clădirile aliniate la frontul stradal se interzice realizarea de uși de garaj în cadrul fațadei clădirii
Portile și împrejmuirile se vor executa din materiale traditionale (lemn, zidarie de piatra sau de cărămidă)
Se interzice realizarea porților și împrejmuirilor din beton sau metal.
Pensiune turistică și agroturistică, cu respectarea legislației în vigoare.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise:
- orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
- Activități care pot provoca degradarea clădirilor tradiționale valoroase.
- Orice activitate poluantă.
- Construcții noi cu destinații comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie și forme arhitecturale în cadrul
construit din zona.
- Construcții de garaje pentru mașini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze).
- Stații de benzină.
- Construcții provizorii de orice natură – inclusiv chioscuri.
- Depozite en-gros.
- Panouri publicitare de dimensiuni mari.
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe să se înscrie în tipologia gospodăriei
tradiţionale specifice zonei.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcela minimă va fi de 800mp.
Lăţimea minimă la front ale parcelelor va fi 15 m.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Aliniamentul prin definiție este linia dintre spațiul public și privat.
Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu
mai mult decât 10m.
În situația în care există o clădire de referință, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu, şi în cazul în care acela nu este
retras de aliniament,.
Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.
În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament
cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să depăşească 20
m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu o distanţă
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mică
decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la
cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mare
decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de proprietate.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m. Pe parcelele parcurse de pârâu este
interzisă construirea pe zonele de siguranţă ale apelor definite prin PUG.
În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive (terenuri sportive,etc. ),
alinierea construcţiilor va fi retrasă de limita de proprietate cu min. 3m.
Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Fiecare parcelă va fi dotat cu acces direct de pe străzile colectoare. Nu se recomandă soluţii de reparcelare, în care apar
drumuri private fără ieşiri.
Profilele stradale vor fi concepute conform PUG. Fiecare parcelă va fi dotat cu acces carosabil cu dimensiuni, care va permite
intrarea căruţei, unde este necesar.
Profilele stradale vor fi executate conform proiectelor tehnice.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Fiecare parcelă va fi dotat cu minim 1 loc de parcare. Profilul stradal adiacent parcelei va conţine minim 1 loc de parcare aferent
proprietăţii.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcțiile de locuire este de un nivel suprateran. Suplimentar, este admisă o
mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+M, S+D+M, P, P+M (semnificaţiile
prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,
nu va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 9 m.
La cladirile traditionale cu valoare arhitecturala mansardarea se va executa în spatiul existent al podului.
Regimul de înălțime maxim admis pentru construcțiile publice este de două nivele supraterane. Suplimentar, este admisă o
mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+E+M, P+E+R, D+P+M, D+P+R
(semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor noi va respecta caracterul arhitectural general al străzii, sau caracterul imaginii satului.
Se vor folosi forme de acoperiș simple, iar direcția principală a coamei se va determina în funcție de cele existente la clădirile de
referință
Este interzis construirea de lucarne agresive. Se vor folosi de preferință ferestre de mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii).

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50 cm.
Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.
Se vor întocmi studii de front pe ambele părţi ale străzilor afectate la nivel de autorizaţie de construire.
Materiale permise
- la clădirile tradiționale cu valoare arhitecturală în cazul renovărilor de fațade se vor utiliza materiale tradiționale (tencuială cu
mortar de var, profilaturi executate cu mortar, trase cu şablonul).
- la amplasamentele din fronturile aliniate la strada în cadrul documentat pentru obtinerea autorizatiei de construire se va întocmi
un studiu cromatic cuprinzând cel putin fatadele cladirilor imediat învecinate şi cele de vis-avis
- învelitorile, atât în cazul construcțiilor noi cât și la renovari de constructii existente, vor fi executate din țigle ceramice de culoare
roșu-maroniu sau eventual șindrila (în cazul unor restaurări, renovări de învelitoare de șindrila)
- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezinta o suprafață relativ mic din suprafața invelitorii, se permite folosirea
tablei de culoare gri închis sau aramie, respectiv a tablei de arama.
- este interzisă utilizarea culorilor stridente la oricare dintre materialelor de contrucţii
Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe fațade a placajelor ceramice, a suprafețelor metalice, a decoratiilor cu oglinzi
- utilizarea la vopsirea fațadelor a culorilor stridente;
- utilizarea la învelitoare a țiglelor metalice, precum și a plăcilor ondulate transparente din plastic.
- folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât culoarea tradiționala a țiglei (maro, roşu închis, roşu, negru),
(exceptând cazurile când se utilizeaza materiale din lemn de tip șindrila)
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când
aceasta se va realiza.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele vecine.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Toate branșamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparații la fațadă, prin grija beneficiarului și a proiectantului se va elibera fațada de cablurile
parazitare.
Se interzice montarea pe fațadele principale a antenelor TV și a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase și reclamele se vor rezuma strict la profilul unității în cauză.
Este interzisă afișarea de benere.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
La plantațiile existente orice interventie (taiere de copaci, plantare de copaci noi) se va executa numai pe baza unei documentatii
de amenajare zona verde, întocmit de catre un peisagist sau arhitect.
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi
medii.
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală (spaţii verz, spaţii agricole). Restul terenului
va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 120 mp teren deţinut.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei
arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare.
Este interzisă plantarea de arbori, tufișuri neautohtone.
Orice interventie de amenajare a spațiilor publice (piețe, parcuri, trotuare, partea carosabilă a drumului și parcajele,
poduri, elemente de mobilier urban) se pot executa numai pe baza de documentații tehnice de specialitate, întocmitete cu
participarea obligatorie în procesul de proiectare si a unui arhitect, și se supun acelorași conditii de avizare ca și constructiile.
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare.
Se interzice amenajarea albiei râurilor și pârâurilor cu pereți de beton.
Albiile râurilor și pârâurilor se vor curăța periodic.
14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
La parcelele, unde există deja împrejmuiri la vecinătăţi spre spaţiul public, gardul nou se va racorda la cele existente prin soclu şi
înălţime
Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm (sau înălţimi ale soclurilor vecine), dar pe o lungime
de maxim 2/3 din latura respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci
etc.
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din țeavă
metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm (sau înălţimea gardurilor vecine). Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu.
Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace.
Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 20%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,3.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului
nivel plin.

UEi

Urbanizare activităţi economice cu caracter industrial
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor
şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va include în mod
obligatoriu:
•
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUG şi PUZ;
•
asigurarea echipării edilitare;
•
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ.
Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor
edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În urma aprobării PUZ, se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu, în vederea precizării condiţiilor de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului sau se poate întocmi documentaţia tehnică, pe baza PUZ, în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire.
Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.
Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. După aprobarea PUZ şi
finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat,
pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi de dotările de interes public solicitate
suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate.
În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi
lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru
protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite
pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a
fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi
altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru
autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a
parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale –
cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.
Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi
reparcelare.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni industriale.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Reţele de echipare edilitară.
Căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice, spaţii verzi.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. Această
reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, şi front la stradă de minim 50 m.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 10 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.
Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.
Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras,
conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R,
D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 16 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi
20 m. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice
funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi
din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice orice fel de poluare a pârâului Brădeşti.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 30% din suprafaţa parcelei.
Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50%
din suprafaţă.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori,
din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI
Conform cerinţelor tehnice.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.4.

UVa Urbanizare zonă verde cu rol de agrement
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de
comună, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement este definitivă şi nu poate fi modificată.
Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUG.
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.
Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele,
solul,
schimbările
climatice,
menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii
populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea
spaţiilor
verzi
în
starea
corespunzătoare funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu
potenţial ecologic sau sociocultural.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii
24/2007.
Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza
concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de
apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, toalete publice.
Spaţiile verzi de agrement vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de apă potabilă, toalete publice şi locuri pentru colectarea selectivă a
deşeurilor. Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece;
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%.
Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de
a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.
Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau
manifestărilor pentru care au fost autorizate.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Conform parcele existente

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Conform proiectului tehnic.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform proiectului tehnic.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform proiectului tehnic..

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru
situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea
2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P şi nu vor depăşi înălţimea de 5 m.
Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.
Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.
Se interzice amplasarea de panouri publicitare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007,

Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite POT maxim de 5%, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,05, calculat la nivelul întregului UTR. Această
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

Uisa
Urbanizare zonă instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire
activități sportive și turistice, parcări
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu
caracter urban.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu
respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a
clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea
drumurilor şi a echipamentelor edilitare.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării
edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale
privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru orice investiţie pe suprafeţe de terenuri care se află în perimetrul hidrogeologic
“BĂILE HOMOROD” se vor obţine aviz de la Agenţa Naţională Pentru Resurse Minerale (ANRM).
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate
suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate.
HG 525/1996, actualizată, Art. 16
În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea
şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi
prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de
locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii;
prevenirea
şi
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa
naţională.
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul
de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.
Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ
sau PUD.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste
pentru biciclişti în lungul străzilor.
Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.
Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.
Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de
viabilizare şi reparcelare.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni turistice cu caracter extraurban, Funcţiuni de loisir privat, Funcţiuni de loisir public, Funcţiuni de loisir public cu caracter
tematic, Funcţiuni sportive.
Funcțiuni de instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, conform Anexa 1 la
RLU.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit
prevederilor legale.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcela minimă va fi de 1.000mp.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau

atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
Se admite alipirea de clădiri.
Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de
colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare,
străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se
învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+1, D+P+M, D+P+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,
nu va depăşi 10 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 7 m.
Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire.
Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a
spaţiilor publice.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare
edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor.
Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.
Pe cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.
Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă.
Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi,
arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă,
se propune menţinerea acestora
Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu
menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie.

14. ÎMPREJMUIRI
În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înălțime din lemn, 50% trasparente.
Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc.
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 10%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,20.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel
plin.
Aria desfășurată a clădirilor noi va fi de maxim 500mp.

UTR – Complex sportiv
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de
comună, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUG.
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.
Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea
peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare
funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu
potenţial ecologic sau sociocultural.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii
24/2007.
Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza
concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni sportive.
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de
apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de
a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.
Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau
manifestărilor pentru care au fost autorizate.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Conform PUG.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Conform proiectului tehnic.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUG.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru
situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea
2.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic, nu va depăşi 16 m, cu excepţia stadioanelor
Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.
Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.
Se interzice amplasarea de panouri publicitare.
Spaţiile verzi amenajate vor reprezenta un procent de 30% din suprafaţa întregului UTR.
Spaţiile destinate circulaţiilor atât rutiere cât şi pietonale şi suprafeţele de terenuri destinate parcajelor vor reprezenta un procent de
20% din suprafaţa întregului UTR.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 50%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007,
Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,5 calculat la nivelul întregului UTR.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

G
Gospodărire comunală
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni de gospodărire comunală.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice fel (exemplu poluare fonică,chimică etc) cu
efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este un nivel suprateran. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform
definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+M, S+D+M, P+M
(semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 9 m. Fac excepţie turnurile capelelor, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban al cimitirelor va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
rurală a spaţiilor publice.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor
şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.
Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.
14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.

G-in
Gospodărire comunală în zonă cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
1 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri
existente va fgi de maxim 10 %.
2 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
3 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi
ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
4 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUG.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni de gospodărire comunală.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice fel (exemplu poluare fonică,chimică etc) cu
efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la

cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este un nivel suprateran. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform
definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+M, S+D+M, P+M
(semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 9 m. Fac excepţie turnurile capelelor, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban al cimitirelor va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea
rurală a spaţiilor publice.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor
şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.
Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.
Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public
adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.
14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor:
Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.

UTR – Complex sportive - in
Complex sportiv în zonă cu risc de inundabilitate
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritorii situate în intravilanul localităţii cu
funcţiunea de complex sportiv aflată în zonă cu risc de inundabilitate conform hărţilor generate de Administraţia Naţională
„Apele Române”.
Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de
comună, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Se vor avea în vedere realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Până la realizarea acestora
la autorizararea construcţiilor se vor respecta următoarele măsuri:
5 Prin intervenţii, dezvoltări să nu se mărească riscul, vulnerabilitatea. Extinderea ariei construite ale unei clădiri
existente va fgi de maxim 10 %.
6 În cazul construcţiilor existente se vor avea în vedere îndiguirea construcţiilor, dacă acesta este posibil (de ex. în zone
construite dense îndiguirea nu este posibilă). În cazul construcţiilor noi se vor realiza îdiguiri.
7 În cazul construcţiilor noi atât nivelul de călcare în clădire (Cota 0.00) cât şi nivelul drumului care duce la ea va fi
ridicată peste nivelul maxim posibil a apei inundate.
8 Proprietarii construcţiilor existente şi a celor propuse vor declara pe propria răspundere, că sunt consţienţi de faptul că
investiţia, dezvoltarea pe care o iniţiază se află în zonă indundabilă.
Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUG.
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.
Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea
peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare
funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu
potenţial ecologic sau sociocultural.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii
24/2007.
Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza
concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni sportive.
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.

Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de
apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de
a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.
Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau
manifestărilor pentru care au fost autorizate.
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Conform PUG.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Conform proiectului tehnic.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUG.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru
situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea
2.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic, nu va depăşi 16 m, cu excepţia stadioanelor
Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.
Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.
Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.
Se interzice amplasarea de panouri publicitare.
Spaţiile verzi amenajate vor reprezenta un procent de 30% din suprafaţa întregului UTR.
Spaţiile destinate circulaţiilor atât rutiere cât şi pietonale şi suprafeţele de terenuri destinate parcajelor vor reprezenta un procent de
20% din suprafaţa întregului UTR.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra procentul de ocupare a terenului
existent. Extinderea ariei construite ale unei clădiri existente se poate realiza doar cu maxim 10 % din aria construită
existentă. Procentul de ocupare a terenului existent poate fi modificată doar în acest sens.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor :
Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 50%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007,
Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Până la realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor se va păstra coeficientul de utilizare a terenului
existent, şi poate fi modificată doar în cazul în care se extinde aria construită existentă ale clădirilor existenţi.
După realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor:
Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,5 calculat la nivelul întregului UTR.
Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol.

UIa
Urbanizare zonă servicii de agroturism
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare,
destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în
proprietatea acestuia.
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu
caracter urban.
Legea 114/1996, Art. 2
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu
respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a
clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale
clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de
amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi
a echipamentelor edilitare.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi de dotările de interes public solicitate
suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate.
În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea
substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor;
sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului;
îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă
şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase
şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ,
sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea,
protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale
şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri;
apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare
pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.
Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa

deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD.
C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru
biciclişti în lungul străzilor.
Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.
Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Pensiuni cu arie desfășurată de max. 600mp. Anexe gospodărești.
Funcțiuni de loisir public, terenuri de sport.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Şure, grajduri pentru animale, sunt admise numai cu scopuri de agrement şi turism şi cu respectarea normativelor cu privire la
amplasarea acestora. Numărul animalelor nu va trece de 4 capete dintr-o specie.
Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.
Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.
Tabără de vacanță pentru copii, alimentație publică cu condiția ca acestea să nu depășească 300mp arie desfășurată.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.
Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate
fi modificată prin PUZ.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se admit operaţiuni de parcelare, cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 2000 mp şi front la stradă de minim 25
m.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m la străzile secundare şi 10 m la străzile principale. Prin aliniament se înţelege
limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la
cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în
punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit clădirile lipite.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de
colectare a deşeurilor.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi
pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se
învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare
pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea
drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul
aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două nivele supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+M, D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu
va depăşi 5,5 m.
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 9,0 m.
Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă cu caracter local. Se vor folosi numai materiale naturale (lemn,
piatră, materiale ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când aceasta
se va realiza.
Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt
permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi
curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa
persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt.
Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.
Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.
Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti
la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune
menţinerea acestora
Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea
vegetaţiei în zona de protecţie.
14. ÎMPREJMUIRI
Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Imprejmuirile se vor
realiza din lemn, cu o trasparență de min. 33% în toate direcțiile.
Se pot planta garduri vii.
Înălțimea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim admis este 15%.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim admis este 0,2.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin.
Aria desfășurată maxim 600mp.

EXTRAVILAN
TH – ZONA OCUPATA DE APE
TA – ZONE REZERVATE PENTRU TERENURI AGRICOLE
TN – ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE
TF – ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITATI FORESTIERE - PADURI
ZP – ZONE PROTEJATE ÎN EXTRAVILAN
TS – TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA
TH– ZONA OCUPATA DE APE
CARACTERUL ZONEI -TH
-zona ocupata de ape este neconstruibila si supusa protectiei fata de activitatile antropice care pot aduce
prejudicii cursurilor de apa;
-zona ocupata de ape cuprinde:
-cursuri de apa cadastrale (cu lungimea cursului de peste 5 km) care intra sub incidenta legii apelor;
-cursuri de apa necadastrale (cu lungimea cursului sub 5 km), care nu intra sub incidenta legii apelor;
-albia minora este suprafata de teren ocupata permenent sau temporar de apa, care asigura curgerea
nestingherita, din mal in mal, a apelor la nivelele obisnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturala a
apelor.
-albia majora este portiunea de teren inundabila din valea naturala a unui curs de apa;
-zonele de protectie la riscuri de inundare au in vedere albia majora a apei;
UTILIZARE FUNCTIONALA -TH
a) UTILIZARI PERMISE -TH
-platforme meteorologice si lucrari pentru prevenirea si combaterea actiunilor distructive a apelor;
-Indiguiri, regularizari a cursurilor de apa consolidari de maluri, acumulari temporare, cantoane, constructii
pentru asigurarea pazei si a sigurantei in exploatare, cu instalatiile aferente;
b) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII -TH
-poduri, necesare cailor ferate, drumurilor de traversare a cursurilor de apa, exploatarea depozitelor de balast
de-a lungul albiilor, cu conditia asigurarii masurilor de aparare impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a
deteriorarii calitatii apelor si cu respectarea zonelor de protectie a lucrarilor de gospodarire a apelor, cu avizul
RA Apele Romane;
-latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de ap :conform Legii nr. 107 /1996 - legea apelor
Latimea cursului de apa (m) 10 – 50 51 - 500 peste 500
Latimea zonei de protectie (m) 15 30 50
-zonele de protectie se masoara la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;
c) UTILIZARI INTERZISE -TH
-se interzic extragerea produselor de balastiera si amenajarea de statii de sortare din albia raurilor la distanta
mai mica de 1 km in amonte, respectiv 2 km in aval de poduri;
-se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare la distanta mai mica de 1km in amonte,
respectiv 2 km in aval de poduri fara acordul administratorului drumului pecare este amplasat podul;
-se interzic orice fel de constructii in zona de protectie sanitara a cursurilor de apa cadastrale pe o distanta de
15 m din marginea albiei minore pe ambele maluri;
-se interzice deversarea de ape uzate menajere sau dejectii animaliere, depozitarea de deseuri pe malurile
cursurilor de apa;

CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR -TH
-conform normelor specifice si studiilor de specialitate;
TA – ZONE REZERVATE PENTRU TERENURI AGRICOLE
CARACTERUL ZONEI -TA
-zona cuprinde terenurile agricole din extravilan, proprietate publica si privata a persoanelor fizice si juridic;
-terenurile agricole cuprind suprafete productive: arabile, livezi, pepiniere pomicole, pasuni, fanate, sere,
solarii si altele asemenea, dar si vegetatie forestiera (daca nu fac parte din amenajarile silvice), pasuni
impadurite, constructii si instalatii agro-zootehnice si de exploatare agricola, platforme si statii de depozitare
care servesc nevoilor agricole si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia
agricola;
-autorizarea constructiilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor care au drept scop limitarea
acestora este interzisa
UTILIZARE FUNCTIONALA -TA
a) UTILIZARI PERMISE -TA
-in conformitate cu prevederile legilor nr 18 / 1991 si 50 / 1991 (republicate), pe terenurile agricole din
extravilan pot fi autorizate numai constructiile care servesc activitatii agricole (adaposturi pentru animale, spatii
pentru depozitarea recoltelor / utilajelor agricole, lacuri piscicole), fara a primi o delimitare ca trup in cadrul
localitatii;
b) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII -TA
-pentru amplasarea fermelor si exploatarilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului,
amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice, avizate de organe specializate in protectia mediului
si sanatate publica;
-utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului administrativ a oraşului se poate
face numai cu respectarea prevederilor legale, doar pe baza de PUZ;
c) UTILIZARI INTERZISE -TA
-nu se admit constructii pe terenuri de clasa I si II de calitate, terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri
funciare sau plantate cu livezi, cu exceptia constructiilor care servesc activitatile agricole, cu destinatie
militara, cailor ferate, soselelor de importanta deosebita, liniilor electrice de inalta tensiune, lucrarilor
aferente exploatarii titeiului si gazului, conductelor magistrale de transport gaze si petrol, lucrarilor de
gospodarie a apelor si de amenajare a surselor de apa;
CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR -TA
-conform normelor specifice si studiilor de specialitate;
TN – ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE
I CARACTERUL ZONEI -TN
-în acesta categorie de folosinta se include toate suprafetele de teren care nu produc venit cadastral si nu se
pot transforma în terenuri agricole productive, prin diferite amenajari, în conditii de eficinta economica, datorita
unor procese de degradare excesiva;
-dintre subcategoriile de folosinta, cu caracter neproductiv, se citeza: nisipuri zburatoare; bolovanisuri,
stâncarii si pietrisuri; râpe, ravene si torenti; saraturi cu crusta; halde si altele.
UTILIZARE FUNCTIONALA -TN

-conform normelor specifice si studiilor de specialitate;
CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR -TN
-conform normelor specifice si studiilor de specialitate;
TF – ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITATI FORESTIERE - PADURI
CARACTERUL ZONEI -TF
-padurile si terenurile afectate împaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, productiei ori se gasesc în
administrarea forestiera si care constituie proprietate de stat sau proprietate particulara formeaza fondul
funciar forestier,
-in grupa terenurilor cu destinatie forestiera se includ urmatoarele doua subgrupe :
-terenuri forestiere productive: paduri si terenuri destinate împaduririlor, la care, se adauga si
terenurile pentru pepiniere silvice si administratie silvica;
-terenuri forestiere neproductive : stancarii, abrupturi, râpe, ravene si torenti, care sunt cuprinse
în amenajamentele silvice;
-sunt considerate paduri, terenurile acoperite cu vegetatie forestiera cu o suprafata mai mare de 0,25
ha (Legea nr. 26 / 1996 – Codul Silvic).
-utilizarea terenurilor forestiere se reglementeaza prin legislatia specifica a fondului forestier national Legea nr
48 din 2008- Codul silvic, Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national.
FONDUL FORESTIER NATIONAL INCLUDE conform Codul silvic
(Legea nr. 46/2008)
a)padurile;
b)terenurile în curs de regenerare si plantatiile înfiintate în scopuri forestiere;
c)terenurile destinate împaduririi: terenuri degradate si terenuri neîmpadurite,
stabilite în conditiile legii a fi împadurite;
d)terenurile care servesc nevoilor de cultura: pepiniere, solarii, plantatii si
culturi de plante-mama;
e)terenurile care servesc nevoilor de productie silvica: culturile de rachita,
pomi de Craciun, arbori si arbusti ornamentali si fructiferi;
f)terenurile care servesc nevoilor de administratie silvica: terenuri destinate asigurarii hranei vânatului si
producerii de furaje, terenuri date în folosinta temporara personalului silvic;
g) terenurile ocupate de constructii si curtile aferente acestora: sedii
administrative, cabane, fazanerii, pastravarii, crescatorii de animale de interes vânatoresc, drumuri si cai
forestiere de transport, spatii industriale, alte dotari tehnice specifice sectorului forestier;
h) iazurile, albiile pâraielor, precum si terenurile neproductive incluse în
amenajamentele silvice;
I) perdelele forestiere de protectie;
j) jnepenisurile;
k) pasunile împadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata
efectiv de vegetatia forestiera;
-toate terenurile incluse în fondul forestier national sunt terenuri cu destinatie forestiera;
-sunt considerate paduri, în sensul prezentului cod, si sunt incluse în fondul forestier national terenurile cu o
suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori;
â-arborii trebuie sa atinga o înaltime minima de 5 m la maturitate în conditii normale de vegetatie.
-Termenul padure include:
-padurile cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, precum si cele incluse ulterior în
acestea, în conditiile legii;
-perdelele forestiere de protectie;
- jnepenisurile;
- pasunile împadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata
efectiv de vegetatia forestiera;

UTILIZARE FUNCTIONALA -TF
a) UTILIZARI PERMISE -TF
-amenajari specifice fondului forestier (cantoane silvice, drumuri forestiere, etc.);
-constructii cu destinatie militara, cai de comunicatie, retele edilitare, lucrari de imbunatatiri funciare;
-amenajari care au ca scop lucrari de gospodarie a apelor, consolidare a malurilor sau de traversare a albiei;
b) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII -TF
-pentru orice constructie care prin functionare (constructii pentru productie poluanta, servicii poluante, etc.)
poate aduce prejudicii padurii, amplasata la distanta mai mica de 1 km de liziera padurii si pentru care se
solicita autorizatie de construire, se va obtine avizul Regiei Nationale a Padurilor;
-ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier, in alte scopuri decat cele silvice – cu sau fara defrisarea
padurii, se aproba potrivit legii si se face de regula, pe baza de schimb (conf. Codului Silvic);
-terenurile preluate, trebuie sa fie apte a fi impadurite, si echivalente ca suprafata si bonitate.;
-prin schimburile efectuate, fiecare teren dobandeste situatia juridica a celui pe care-l inlocuieste.
-inregistrarea in evidentele de cadastru general este obligatorie pentru ambele parti;
c) UTILIZARI INTERZISE -TF
CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR -TF
− conform normelor specifice si studiilor de specialitate;

Anexa nr. 1
Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni

Funcţiuni administrative
Sediul Primăriei sau filiale ale acesteia (primării de cartier);
Sediu de partid;
Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii autonome, fonduri etc;
Sediu de birouri;
Sediu de firmă sau companie.
Funcţiuni financiar-bancare
Sediu bancar, filială;
Sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri;
Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter intraurban
Comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp;
Comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp;
Magazin general amplasat în zona centrală, zonă rezidenţială
Piaţă agroalimentară, hală agroalimentară;
Alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club;
Servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, formare
profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii
de turism, agenţii imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc.
Funcţiuni de cult
Lăcaş de cult;
Mănăstire.
Biserici
Funcţiuni de cultură
Centru expoziţional, expoziţie, târg;
Muzeu;
Bibliotecă.
Club, discotecă;
Sală de reuniune;
Casă de cultură;
Centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe;
Cinematograf.
Teatru dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi;
Sală polivalentă;
Circ.
Funcţiuni de învăţământ
Creşă sau creşă specială;
Învăţământ preşcolar;
Şcoală primară;

Şcoală gimnazială;
Liceu;
Şcoală postliceală;
Şcoală profesională;
Învăţământ superior;
Spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi.
Funcţiuni de sănătate
Unitate de sănătate.
Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, clinici particulare);
Asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale, centre psihiatrice);
Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi];
Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri, farmacie);
Alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii);
Creşă sau creşă specială;
Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi;
Azil de bătrâni;
Centru de asistenţă socială.
Funcţiuni sportive
Ştrand în aer liber;
Stadion;
Terenuri de sport în aer liber;
Spaţii anexe de deservire a dotărilor sportive;
Patinoar artificial;
Poligon pentru tir;
Popicărie;
Teren de golf, teren de minigolf;
Pârtie de schi;
Bază hipică;
Sală de antrenament pentru diferite sporturi sau sală de fitness şi întreţinere corporală;
Bazin acoperit, baie publică;
Sală de competiţii sportive (specializată sau polivalentă);
Servicii de întreţinere corporală;
Administraţie, servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază;
Funcţiuni de loisir public
Loc de joacă neacoperit sau acoperit pentru copii;
Dotări destinate activităţilor cultural-educative: muzeu, bibliotecă, centru cultural, mediatecă, filarmonică,
teatru, circ, spaţii şi amenajări pentru spectacole în aer liber;
Terenuri şi instalaţii de sport cu acces public nelimitat şi fără clădiri anexe;
Alimentaţie publică având suprafaţa construită desfăşurată mai mică decât 200 mp;
Grupuri sanitare publice.
Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic
Grădină zoologică;
Grădină botanică;
Parc tematic, parc de distracţii;
Loc de joacă acoperit sau în aer liber;

Servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază.
Funcţiuni de loisir privat
Parcelări pt. grădini de loisir privat (Schrebegarten);
Funcţiuni de turism cu caracter extraurban
Bungalouri * - ***;
Cabană categoria * - ***;
Camping * - ****;
Sat de vacanţă ** - ***;
Pensiune agro-turistică * - ***;
Tabără de vacanţă pentru elevi.
Alimentaţie publică.
Funcţiuni industriale
Hală de producţie, prelucrare sau asamblare;
Sediu administrativ, spaţii şi anexe destinate personalului (exclus locuinţe);
Depozit, centru de distribuţie;
Comercializare materiale de construcţii;
Centru de cercetare şi formare profesională;
Incubator de afaceri;
Parc de activităţi;
Infrastructură şi spaţii destinate IMMuri-lor;
Bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de transport rutier, terminal de
mărfuri;
Instalaţii de transfer intermodal de mărfuri;
Colectare şi depozitare fier vechi;
Colectare, depozitare, prelucrare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile;
Autoservice, spălătorie auto;
Sedii ale serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Staţie de combustibili cu servicii aferente.
Funcţiuni de gospodărire comunală
Sedii ale serviciilor publice de gospodărire comunală;
Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor;
Cimitir, capele, clădiri administrative şi anexe ale cimitirului;
Crematoriu uman;
Rampă de deşeuri;
Centru de selectare deşeuri;
Pepinieră;
Depou pentru vehiculele tranportului public;
Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;
Adăpost pentru animale de casă;
Instalaţii de incinerare pentru deşeuri.
Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă.
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare

Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare;
Sediu administrativ al regiei, spaţii şi anexe destinate personalului, exclus locuinţe.
Unităţi cu destinaţie specială
Unităţi militare;
Unităţi de protecţie civilă;
Unităţi de poliţie;
Unităţi de pompieri;
Unităţi ale serviciilor de informaţii;
Funcţiuni agricole
Exploatarea terenurilor în scopul producţiei agricole: cultivarea produselor agricole, livezit, cultivarea viţei de
vie, păşuni, fâneţe, solarii, răsadniţe;
Pepiniere pomicole;
Plantaţii de hamei şi duzi;
Cultivarea plantelor cu folosinţă industrială sau farmaceutică;
Amenajări piscicole;
Construcţii zootehnice, cu respectarea distanţelor de protecţie;
Staţie de cercetare agricolă;
Depozitarea produselor agricole;
Lucrări şi amenajări de îmbunătăţiri funciare;
Drumuri de exploatare agricolă;
Anexe destinate personalului, altele decât locuinţe.
Locuinţe
Locuinţe individuale (unifamiliale);
Locuinţe colective (multifamiliale);
Garaje şi parcaje aferente locuinţelor.
Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)
Comerţ alimentar;
Comerţ nealimentar;
Cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi asistenţă
juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de
consultanţă, ateliere de artă, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică
dentară, ateliere individuale de croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi
manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel şi fără depozitări;
Saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar;
Servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, atelier individual de reparaţii încălţăminte.
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe
Filială a administraţiei locale (primărie de cartier);
Spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor;
Sediu al asociaţiilor de proprietari sau sediu ONG;
Şcoală primară şi/sau gimnazială;
Creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite;
Dispensar, centru de medicină de familie;
Bibliotecă, mediatecă, centru cultural;

Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi;
Azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici;
Secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare;
Centru de asistenţă socială;
Parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor;
Judecătorie;
Teren de sport, parc de cartier, loc de joacă;
Piaţă agro-alimentară.

Anexa nr. 2
Necesarul de parcaje
Locuinţe
Locuinţe individuale (unifamiliale): minim două locuri de parcare.

Locuinţe colective (multifamiliale): 1,5 locuri de parcare la apartament, dar nu mai puţin decât un loc la 100
mp din SCD*.
Se vor asigura locuri de parcare subterane sau în garaje în proporţie minimă de 60% din totalul de locuri de
parcare necesare.
Pentru ansambluri care includ două sau mai multe clădiri de locuinţe, se va asigura un număr suplimentar de
locuri de parcare pentru vizitatori echivalent cu 0,5 x nr. total apartamente.
Pentru clădiri cu mai mult decât 6 apartamente se va sigura un spaţiu închis şi acoperit şi uşor accesibil
destinat depozitării bicicletelor, integrat clădirii principale sau într-o construcţie anexă, cu capacitate minimă de
2 biciclete pentru fiecare apartament**.
Funcţiuni administrative
Funcţiuni financiar-bancare
Se va asigura pentru salariaţi un loc de parcare la 60 mp din SCD*, plus un spor minim pentru persoane
externe, după cum urmează:
- un loc de parcare la 120 mp din SCD* pentru clădiri ale administraţiei publice şi sedii fianciar
bancare;
- un loc de parcare la 300 mp din SCD* pentru restul funcţiunilor.
În cazurile în care clădirile cuprind săli de conferinţe sau alte spaţii destinate reuniunilor, se vor asigura 1-2
locuri de parcare pentru autocare.
Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter intraurban
Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice
Se vor asigura pentru clienţi:
- un loc de parcare la 200 mp din SCD* pentru unităţi de până la 400 mp;
- un loc de parcare la 100 mp din SCD* pentru unităţi de 400-600 mp;
- un loc de parcare la 50 mp din SCD* pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;
- un loc de parcare la 40 mp din SCD* pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
Unităţile de alimentaţie publică vor asigura pentru clienţi câte un loc de parcare la 5 locuri la masă şi pentru
personal câte un loc de parcare la 15 locuri la masă.
Se vor asigura locuri de parcare pentru personal şi pentru vehiculele destinate desfăşurării activităţii, separat
faţă de locurile de parcare rezervate clienţilor.
Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
Funcţiuni de cult
Biserici: se va asigura câte un loc de parcare la 20-30 de locuri.
Alte funcţiuni de cult: numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un
minim de 5 locuri de parcare.
Funcţiuni de cultură
Expoziţii, muzee, târguri: se va asigura un loc de parcare la 50 mp suprafaţă de expunere.
Celelalte funcţiuni: se va asigura un loc de parcare la 10 – 20 de locuri în sală.

Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
Funcţiuni de învăţământ
Se va asigura un loc de parcare la trei cadre didactice.
Funcţiuni universitare: se va asigura, suplimentar, un loc de parcare la 10 studenţi şi 1-3 locuri de parcare
pentru autocare.
Tabere şcolare: se vor asigura 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
Cămine studenţeşti: se va asigura un loc de parcare la 5 -10 studenţi.
În toate cazurile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
În toate cazurile se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de
preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa
publicului**.
Funcţiuni de sănătate
Spitale: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare 5 persoane angajate şi câte un loc de parcare la 8
paturi.
Celelalte funcţiuni: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare 5 persoane angajate, cu un spor de
10%.
Funcţiuni sportive
Complexuri sportive, săli de antrenament pentru diferite sporturi, săli de competiţii sportive
(specializate sau polivalente): se va asigura câte un loc de parcare la 5-20 de locuri.
Celelalte funcţiuni: se va asigura câte un loc de parcare la 30 de locuri.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
Funcţiuni de loisir public
Dotări destinate activităţilor cultural-educative: vezi funcţiuni de cultură.
Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic
Parcuri tematice, parcuri de distracţii: se va asigura câte un loc de parcare la 50 mp din SCD*
Funcţiuni de turism cu caracter extraurban
Bungalouri, cabană turistică, camping, sat de vacanţă, pensiune agro-turistică: se va asigura câte un loc
de parcare la două camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7
camere de cazare.
La untăţile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
Camping: se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru rulote şi locuinţe mobile.

Funcţiuni industriale
Activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 mp: se va sigura câte un loc de parcare la 25 mp din SCD*.
Activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1.000 mp: se va asigura câte un loc de parcare la 150 mp din
SCD*.
Activităţi de depozitare: se va asigura câte un loc de parcare la 300 mp suprafaţă de depozitare.
Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activităţii, în funcţie de cerinţele
tehnice specifice.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public
Funcţiuni de gospodărire comunală
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Se vor asigura pentru salariaţi câte un loc de parcare la fiecare 150 mp din SCD*.
Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activităţii, în funcţie de cerinţele
tehnice specifice.
Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe
Se va asigura pentru clienţi câte un loc de parcare la 150 mp din SCD*, dar nu mai puţin decât câte un loc de
parcare la 100 mp arie utilă.
Se va asigura pentru personal câte un loc de parcare la 75 mp din SCD*, dar nu mai puţin decât câte un loc
de parcare la doi salariaţi.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite,
cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.
* - Din calculul SCD se exclude suprafaţa parcajului subteran.
** - Suprafaţa minimă care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 60 x 250 cm.

