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REGULAMENT AFERENT P.U.G.
1.

DISPOZIłII GENERALE

1. Rolul Regulamentului local de urbanism
Regulamentul aferent Planului urbanistic general este o documentaŃie de urbanism cu caracter de
reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi
utilizare a construcŃiilor pe întreg teritoriul localităŃii.
Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general explicitează şi detaliază
prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.
Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraŃiei publice locale.
Dacă prin prevederile unor documentaŃii de urbanism. (Planuri urbanistice zonale sau Planuri
urbanistice de detaliu) pentru părŃi componente ale oraşului se schimbă concepŃia generală care stă la baza
Planului urbanistice general aprobat, este necesară modificarea Planului urbanistic general conform legii.
Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor
Regulamentului general de urbanism, aprobarea unor modificări ale Planului urbanistic general şi implicit,
ale Regulamentului local de urbanism, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobate pe
care a urmat-o şi documentaŃia iniŃială.
2. Baza legală
La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal Legea Nr. 50/1991, privind
autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor (republicană); H.G.R. Nr.
433/1999 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 91/1991,
privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor, Ghidul Privind Elaborarea si
Aprobarea Regulamentelor Locale De Urbanism –Reglementare Tehnica Aprobata cu Ordinul MLPAT
NR.21/N/10.04.2000 precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.
3. Domeniul de aplicare
3.1. Planul urbanistic general împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent, cuprinde
norme obligatorii pentru autorizarea executării construcŃiilor pe orice categorie de terenuri, atât în
intravilan, cât şi în extravilan:
− intravilanul oraşului
− trupuri izolate
3.2. După aprobare intravilanul figurat în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic
general, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr. 7/1996.
3.3. Zonificarea funcŃională a localităŃii a fost evidenŃiată în planşa de REGLEMENTĂRI a
Planului Urbanistic General.Zonificarea se stabileste in functie de categoriile de activitati pe care le
cuprinde localitatea si de ponderea acestora in teritoriu,in conformitate cu prevederile art.14 din
Regulamentul general de urbanism. Pe baza acestei zonificari se stabilesc conditiile de amplasare si
conformare a constructiilor ce se vor respecta in cadrul fiecarei zone functionale.

Articolul 14 – Asigurarea compatibilitatii functiunilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia
constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism,sau daca zona are o
functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.
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(2)Conditia de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul localitatii sunt
prevazute in anexa 1 la prezentul regulament.
3.4. ÎmpărŃirea teritoriului în unităŃi teritoriale de referinŃă a fost evidenŃiată în planşa care
cuprinde delimitarea U.T.R.-urilor. U.T.R.-ul cuprinde o zonă a teritoriului urban cu o funcŃiune
predominantă sau cu caracteristici morfologice unitare sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice
zonale sau de detaliu.
Au fost delimitate:
− 6 U.T.R.-uri în cadrul localităŃii Secusigiu
− 10 U.T.R.-uri trupurile izolate Secusigiu
− 5 U.T.R.-uri în cadrul localităŃii Munar
− 8 U.T.R.-uri trupuri izolate Munar
− 6 U.T.R.-uri în cadrul localităŃii Satu Mare
− 9 U.T.R.-uri trupuri izolate Satu Mare
− 10U.T.R.-uri în cadrul localităŃii Sinpetru German
− 11 U.T.R.-uri trupuri izolate Sinpetru German

2.

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE
TERENURILOR LA NIVELUL LOCALITĂłII

OCUPARE

A

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului natural
construit.
4.1. Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se
supune prevederilor art. 3 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 3 - Terenuri agricole din extravilan
(1) Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este
permisă pentru funcŃiunile şi în condiŃiile stabilite de lege.
(2) AutorităŃile administraŃiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaŃiei de construire,
gruparea suprafeŃelor de teren afectate construcŃiilor, spre a evita prejudicierea activităŃilor
agricole.
4.2. Schimbarea destinaŃiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării construcŃiilor
se realizează în condiŃiile art. 4 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan
(1) Autorizarea executării construcŃiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru
toate tipurile de construcŃii şi amenajări specifice localităŃilor, cu respectarea condiŃiilor impuse
de lege şi de prezentul regulament.
(2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de
consiliile locale pentru ocuparea raŃională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor
obiective:
a) completarea zonelor centrale, potrivit condiŃiilor urbanistice specifice impuse de caracterul
zonei, având prioritate instituŃiile publice, precum şi serviciile de interes general;
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reŃele tehnico-edilitare;
c) amplasarea construcŃiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în
ansambluri compacte.
(3) Prin autorizaŃia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol,
temporar sau definitiv, conform legii.
4.3. Pentru autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaŃie
forestieră din extravilan se au în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul general de urbanism.
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Articolul 5 - SuprafeŃe împădurite
(1) Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaŃie forestieră este
interzisă. În mod excepŃional cu avizul organelor administraŃiei publice de specialitate se pot
autoriza numai construcŃiile necesare întreŃinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor
forestiere. La amplasarea acestor construcŃii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeŃe cât
mai mici din cultura forestieră.
(2) Cabanele şi alte construcŃii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera
pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor şi ProtecŃiei Mediului şi al
Ministerului Turismului.
(3) Delimitarea pe judeŃe a terenurilor cu destinaŃie forestieră, stabilită în condiŃiile legii, de către
organele de specialitate ale administraŃiei publice, se comunică consiliilor judeŃene prin ordinul
ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului.
4.4. La autorizarea executării construcŃiilor definitive pe terenurile cu resurse ale solului se are în
vedere art. 6.

Articolul 6 - Resursele subsolului
(1) Autorizarea executării construcŃiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare
exploatării şi prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care conŃin resurse
identificate ale subsolului, este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcŃiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor
identificate ale subsolului, se face de către consiliile judeŃene sau consiliile locale, după caz, cu
avizul organelor de stat specializate.
(3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităŃii, modalitatea exploatării
acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
(4) Zonele care conŃin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la
consiliile judeŃene prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Resurse Minerale,
pentru fiecare judeŃ.
4.5. Autorizarea executării construcŃiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă,
precum şi în zona de protecŃie a platformelor meteorologice se realizează în condiŃiile respectării
prevederilor art. 7 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 7 - Resurse de apă şi platforme meteorologice
(1) Autorizarea executării construcŃiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetele
lacurilor este interzisă cu excepŃia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor
de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.
(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la aliniatul (1) este permisă numai cu avizul
primarului şi al autorităŃilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a
construcŃiilor respective împotriva inundaŃiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităŃii
apelor de suprafaŃă şi subterane, de respectare a zonelor de protecŃie faŃă de malurile cursurilor
de apă şi faŃă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.
(3) Autorizarea executării construcŃiilor de orice fel în zona de protecŃie a platformelor
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităŃii competente pentru protecŃia mediului.
(4) Zonele de protecŃie sanitară se delimitează de către autorităŃile administraŃiei publice judeŃene.
4.6. Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor în zonele cu valoare peisagistică şi în
zonele naturale protejate se realizează condiŃiile respectării prevederilor articolului 8 din Regulamentul
general de urbanism.

Articolul 8 - Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate
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(1) Autorizarea executării construcŃiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcŃiune,
volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale
utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcŃiilor în parcuri naŃionale, rezervaŃii naturale, precum şi în
celelalte zone protejate, de interes naŃional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform
al Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ProtecŃiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului.
(3) Consiliile judeŃene vor identifica şi vor delimita, în funcŃie de particularităŃile specifice, acele
zone naturale de interes local ce necesită protecŃie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili
condiŃiile de autorizare a executării construcŃiilor, având în vedere păstrarea calităŃii mediului
naturale şi a echilibrului ecologic.
4.7. Autorizarea executării construcŃiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural
construit se face cu respectarea prevederilor articolului 9 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 9 - Zone construite protejate
(1) Autorizarea executării construcŃiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural
construit, de interes naŃional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi al
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
(2) Autorizarea executării construcŃiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural
construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeŃean, se face cu
avizul serviciilor publice descentralizate din judeŃ, subordonate ministerelor prevăzute la
aliniatul (1).
(3) Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea,
restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al
Ministerului Culturii, în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului culturii.
− în intravilan - zona protejată
5. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public
5.1. Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se
realizează în condiŃiile respectării prevederilor art. 10 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 10 - Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executării construcŃiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu
excepŃia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înŃelege: alunecări de teren, nisipuri
mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenŃi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de
stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeŃ prin hotărâre a consiliului
judeŃean, cu avizul organelor de specialitate ale administraŃiei publice.
5.2. Autorizarea executării construcŃiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în
zonele de servitute şi de protecŃie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze,
apă, canalizare, căilor de comunicaŃie se realizează în condiŃiile respectării prevederilor articolului 11 din
Regulamentul general de urbanism.

Articolul 11 - Expunerea la riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executării construcŃiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în
zonele de servitute şi de protecŃie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor
de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaŃie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este
interzisă.
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(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaŃii, surpări de teren ori
de poluare a aerului, apei sau solului
(3) Fac excepŃie de la prevederile aliniatului (1) construcŃiile şi amenajările, care au drept scop
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
5.3. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcŃiilor de orice fel pe terenurile
pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condiŃiile respectării prevederilor articolului 16
din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 16 - Lucrări de utilitate publică
(1) Autorizarea executării altor construcŃii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaŃiei de urbanism
sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
5.4. În vederea asigurării echipării tehnico-edilitare, autorizarea executării construcŃiilor se face în
conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 13 - Asigurarea echipării edilitare
(1) Autorizarea executării construcŃiilor care, prin dimensiunile şi destinaŃia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităŃile financiare şi tehnice ale administraŃiei
publice locale ori ale investitorilor interesaŃi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de
stat, este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcŃiilor poate fi condiŃionată de stabilirea, în prealabil, prin
contract, a obligaŃiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de
către investitorii interesaŃi.
6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
6.1. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.
6.2. Amplasarea construcŃiilor faŃă de drumurile publice se face în condiŃiile respectării
prevederilor articolului 18 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 18 - Amplasarea faŃă de drumuri publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
a) construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice de deservire, de întreŃinere şi de
exploatare;
b) parcaje, garaje şi staŃii de alimentare cu carburanŃi şi resurse de energie (inclusiv
funcŃiunile lor complementare: magazine, restaurante etc);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte
produse petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte
instalaŃii ori construcŃii de acest gen.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înŃelege ampriza, fâşiile de
siguranŃă şi fâşiile de protecŃie.
(3) Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea
zonelor de protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin funcŃiuni de locuire se înŃelege: locuinŃe, case de
vacanŃă şi alte construcŃii cu caracter turistic, spaŃii de cazare permanentă sau temporară pentru
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nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de
nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană.
6.3. Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia SNCFR se face în condiŃiile respectării
prevederilor articolului 20 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 20 - Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia SNCFR
(1) În zona de protecŃie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului
Transporturilor:
a) construcŃii şi instalaŃii aferente exploatării şi întreŃinerii liniilor de cale ferată;
b) construcŃii şi instalaŃii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de
restabilire a circulaŃiei;
c) instalaŃii fixe pentru tracŃiune electrică;
d) instalaŃii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaŃii,
transmisiuni de date şi construcŃiile aferente acestora.
(2) ConstrucŃiile care se amplasează în zona de protecŃie a infrastructurii feroviare situată în
intravilan se autorizează cu avizul Regiei Autonome “Societatea a Căilor Ferate Române” şi al
Ministerului Transporturilor.
(3) În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecŃia a infrastructurii feroviare se înŃelege
fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăŃimea de 100m măsurată de la limita zonei
cadastrale C.F.R., situată de o parte şi de alta a căii ferate.
(4) Lucrările de investiŃii ale agenŃilor economici şi ale instituŃiilor publice, care afectează zona de
protecŃie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome
“Societatea NaŃională a Căilor Ferate Române” şi al Ministerului Transporturilor, şi anume:
a) căi ferate industriale;
b) lucrări hidrotehnice;
c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
d) subtraversarea linii lor de cale ferată de reŃele de telecomunicaŃii, energie electrică, conducte sub
presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice şi canele libere.
(5) În zona de protecŃie a infrastructurii transporturilor se interzic:
a) amplasarea oricăror construcŃii, depozite de materiale sau înfiinŃarea de plantaŃii care
împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau
ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcŃii
sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane;
c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanŃe sau deşeuri care contravin
normelor de protecŃie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii
căilor ferate române, a zonei de protecŃie a infrastructurii căilor ferate române precum şi
a condiŃiilor de desfăşurare normală a traficului.
(6) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Regiei
Autonome “Societatea NaŃională a Căilor Ferate Române”, pentru lucrările de interes public,
atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul Regiei Autonome “Societatea
NaŃională a Căilor Ferate Române”
6.4. Amplasarea faŃă de aliniament se face în condiŃiile respectării prevederilor articolului 23 din
Regulamentul general de urbanism.

Articolul 23 - Amplasarea faŃă de aliniament
(1) Clădirile vor fi amplasare la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta, după cum urmează:
a) în cazul zonelor construire compact, construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la
aliniamentul clădirilor existente;
b) retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenŃa
şi caracterul fronturilor stradale;
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(2) În ambele situaŃii, autorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte
distanŃa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al
aliniamentului opus.
(3) Fac excepŃie de la prevederile alin. (2) construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic
zonal aprobat conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înŃelege limita dintre domeniul privat şi
domeniul public.
6.5. Amplasarea în interiorul parcelei se face în condiŃiile respectării prevederilor articolului 24
din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 24 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă se respectă:
a) distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale percelei, conform
Codului civil;
b) distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului
unităŃii teritoriale de pompieri.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
7.1. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor de asigurare a acceselor
carosabile conform articolului 25 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 25 - Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei. Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenŃia mijloacelor de stingere a
incendiilor.
(2) În mod excepŃional se poate autoriza executarea construcŃiilor fără îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităŃii teritoriale de pompieri.
(3) Numărul şi configuraŃia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 la
prezentul regulament.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaŃiei speciale de
construire, eliberate administratorul acestora.
7.2. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor de asigurare a acceselor
pietonale conform articolului 26 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 26 - Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înŃelege căile de acces pentru pietoni,
dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieŃe 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 circulaŃia persoanelor cu handicap
şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară
8.1. Racordarea la reŃelele publice de echipare edilitară existente în vederea autorizării executării
construcŃiilor se face cu respectarea prevederilor articolului 27 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 27 - Racordarea la reŃelele publice de echipare edilitară existente
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(1) Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de
noi consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃiile de canalizare şi de energie electrică.
(2) De la dispoziŃiile aliniamentului se poate deroga, cu avizul organelor administraŃiei publice
locale, pentru locuinŃe individuale, în următoarele condiŃii:
a) realizarea de soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi
de protecŃie a mediului;
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia, potrivit regulilor impuse de consiliul
local, la reŃeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de construcŃii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul
organelor administraŃiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească
reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească
capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi reŃele.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcŃiilor
în localităŃile unde se există reŃele publice de apă şi de canalizare.
8.2. Realizarea de reŃele edilitare se face cu respectarea prevederilor articolului 28 din
Regulamentul general de urbanism.

Articolul 28 - Realizarea de reŃele edilitare
(1) Extinderile de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de
către investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, condiŃiile contractelor
încheiate cu consiliile locale.
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reŃeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
8.3. Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare se face cu respectarea prevederilor articolului 29
din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 29 - Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
(1) ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a comunei, oraşului sau judeŃului, dacă legea nu dispune altfel.
(2) ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanŃare, intră în proprietatea
publică.
9. Reguli cu privire la fauna şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii
9.1. Parcelarea terenului în vederea executării construcŃiilor se face cu respectarea prevederilor
articolului 30 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 30 - Parcelarea
(1) Parcelarea este operaŃiunea de divizare a unei suprafeŃe de teren în minimum 4 loturi alăturate,
în vederea realizării de noi construcŃii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza
realizarea parcelării şi executarea construcŃiilor cu condiŃia adoptării de soluŃii de echipare
colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecŃie a mediului.
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă
pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiŃii:
a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru
clădiri izolate sau cuplate;
b) suprafaŃa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum
200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncimea mai mare sau cel puŃi egală cu lăŃimea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).
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9.2. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii conform articolului 31
din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 31 - ÎnălŃimea construcŃiilor
(1) Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor
învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenŃa de înălŃime să depăşească cu mai mult de
două niveluri clădirile imediat învecinate.
(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de
aceeaşi parte a străzii.
(3) Fac excepŃie de la prevederile alin. (1) construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic
zonal, aprobat conform legii.
9.3. Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul exterior se face în
condiŃiile respectării prevederilor articolului 32 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 32 - Aspectul exterior al construcŃiilor
(1) Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcŃiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră
în contradicŃie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
10. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri
10.1. AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia amplasării de spaŃii verzi şi împrejmuiri
conform prevederilor articolului 34 şi 35 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 34 - SpaŃii verzi şi plantate
(1) Autorizarea de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate.
în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.

Articolul 35 - Împrejmuiri
(1) În condiŃiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecŃia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcŃionale, asigurarea protecŃiei vizuale;
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor
aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor
urbanistice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenŃe ca şi în cazul
aspectului exterior al construcŃiei.

3.

ZONIFICAREA TERITORIULUI
3. Zone şi subzone funcŃionale

3.1. Zonele funcŃionale stabilite conform punctului (3.3.) din Regulamentul local de urbanism,
sunt puse în evidenŃă în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic general.
3.2. Subzonele funcŃionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcŃionale cu funcŃiuni specializate
(de exemplu: locuinŃe cu caracter urban, rural, de vacanŃă etc.).
3.3. Localitatea care face obiectul Regulamentului local de urbanism, are, de regulă, următoarele
zone şi subzone funcŃionale:
• L - ZONA PENTRU LOCUINłE
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subzone

− locuinŃe cu regim mic de înălŃime;
− locuinŃe P, P+1, P+2;
− blocuri

• IS - ZONA PENTRU INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL
subzone − construcŃii administrative şi financiar bancare;
− construcŃii comerciale;
− construcŃii de cult;
− construcŃii de cultură;
− construcŃii de învăŃământ;
− construcŃii de sănătate;
− alte categorii instituŃii publice sau servicii
(Se va individualiza subzona funcŃională; exemplu: a = administrative, c = comerciale etc.)
• ID - ZONA UNITĂłILOR INDUSTRIALE
• A - ZONA UNITĂłILOR AGRICOLE
• SP - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM,
PERDELE DE PROTECłIE
subzone − parcuri;
− complexe sportive;
− perdele de protecŃie;
− alte categorii spaŃii verzi amenajate
(Se va individualiza subzona funcŃională; exemplu: p = parcuri; pp = perdele de protecŃie etc.)
• GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
subzone − cimitir;
− groapă de gunoi
• TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ
• C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAłIE ŞI CONSTRUCłII AFERENTE
subzone − căi de comunicaŃie rutiere;
− căi de comunicaŃie feroviare;
− căi de comunicaŃie navale;
− căi de comunicaŃie aeriene
(Se va individualiza subzona funcŃională; exemplu: r = căi rutiere, f = căi feroviare etc.)
• TA - ZONĂ TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN
(4) Se vor specifica numai acele zone şi subzone funcŃionale careu au fost puse în evidenŃă prin
documentaŃia elaborată (P.U.G.).
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pr. nr.: 32.080

faza: P.U.G.

4.
PREVEDERILE
REGULAMENTULUI LOCAL
DE URBANISM
LA NIVEL DE ZONE
ŞI SUBZONE FUNCłIONALE
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U.T.R. nr. 1
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1

- Tipuri de subzone funcŃionale
L - zonă pentru locuinŃe
− Lm1 - subzonă locuinŃe cu regim de înălŃime P, P+1
IS - zonă pentru instituŃii publice şi servicii de interes general
− ISco1- subzonă construcŃii comerciale şi de deservire
− ISct1- subzonă construcŃii de cult
− ISi1- subzonă construcŃii de invatamant
ID - zonă pentru unităŃi industriale şi de depozitare
− ID1 -. subzonă construcŃii industriale si depozitare

Art. 2
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− funcŃiunea de locuire - zonă comercială şi funcŃiuni complementare
Art. 3
- FuncŃiunile complementare admise ale zonei:
În zonă sunt permise construcŃii care au o funcŃiune complementară zonei de locuit:
− spaŃii comerciale
− prestări servicii
− construcŃii administrative şi financiar bancare
− construcŃii de cultură
− construcŃii de cult

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− se vor putea autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor de locuinŃe.
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor cu funcŃiuni complementare zonei de locuit (spaŃii
comerciale şi prestări servicii,unitati de invatamant,sanatate,cult).
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− constructii,cu conditia respectarii servitutilor de utilitate publica existente, privind rezistenta,
stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea
oamenilor si protectia mediului.
Art. 6
- InterdicŃii temporare
− Nu au fost prevazute.
Art. 7
- InterdicŃii permanente
Nu se vor autoriza construcŃii de unităŃi industrial-agricole si de depozitare in zona..
Nu se vor face îndesiri în zonă.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale.
Amplasarea construcŃiilor de locuinŃe trebuie făcute astfel încât pentru toate încăperile de locuit
amplasate pe faŃada cea mai favorabilă (sud), să se asigure durata minimă de însorire de 11/2 h la solstiŃiul
de iarnă - subzonele: Lm1
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Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaŃiilor de preparare.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 9
- Amplasarea faŃă de drumurile publice
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, reŃele termice,
electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii si construcŃii de acest gen.
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
• Utilizări permise
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor
urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru
lucrările din zonele de protecŃie.
• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care
respectă prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.
Prin amplasare şi funcŃionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcŃii
vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor
fi interzise în zonele de siguranŃă şi protecŃie a drumurilor.Amplasarea în zona drumurilor, a panourilor
independente de reclamă publicitară,se va face respectand conditiile impuse mai sus.
• subzonele Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art.10

- Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile
− Nu este cazul.

Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
− Nu este cazul.

Art. 12

- Amplasarea faŃă de aeroporturi
− Nu este cazul.
Art. 13 - Amplasarea faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei de stat
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta.
− construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente
− retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament se poate face din raŃiuni funcŃionale, estetice sau
ecologice (protecŃia contra zgomotelor şi nocivităŃilor) maxim 10m
− se vor respecta distantele minime obligatorii intre cladiri.
AutorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte distanŃa măsurată, pe
orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
Fac excepŃie de la prevederile aliniamentului precedent construcŃiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
Pentru orice alte situaŃii care nu se pot încadra în prevederile aliniamentelor anterioare ale
actualului Regulament, este necesară elaborarea unui P.U.Z. în vederea evaluării corecte a consecinŃelor
includerii noii construcŃii în contextul existent.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
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Art. 15 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă respectă:
− distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil. În regim cuplat sau izolat, distanŃa minimă admisă de Codul Civil între faŃadele cu ferestre
şi balcoane şi limita proprietăŃii îngrădită sau nu, este de 1,90m;
− în cazul clădirilor cuplate, distanŃa dintre faŃada laterală şi limita proprietăŃii să fie de 3m,
pentru a permite accesul carosabil;
− distanŃa minimă între construcŃiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea
înălŃimii construcŃiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3m;
− distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităŃii
teritoriale de pompieri:
⇒ accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată (două
pentru clădiri înalte sau aglomerate) precum şi accesul autospecialelor de intervenŃie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalŃi,
parcaje auto).
⇒ în cazul în care accesul mijloacelor de intervenŃie la o doua faŃadă nu e posibil, se asigură
trecerea forŃelor (personalului de intervenŃie) prin treceri pietonale cu lăŃimea minimă de
1,5m lăŃime şi 1,90m înălŃime (în cazul curŃilor interioare).
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 16 - Accese carosabile
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei.
− se va asigura accesul carosabil direct între parcelă şi drumul public;
− se va asigura accesul autospecialelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor. Pentru curŃile
interioare închise se asigură numai accese pentru forŃele (personalul) de intervenŃie prin treceri pietonale
de minimum 1,50m lăŃime şi 1,90m înălŃime;
− rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii se va face în corelare cu
organizarea circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.
− in functie de capacitatea constructiei vor fi prevazute alei carosabile si parcaje in interiorul
amplasamentului,platforme de depozitare si accese masini si utilaje.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
• Utilizări permise
ConstrucŃiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranŃă şi
fluenŃă a traficului, în condiŃiile avizului administratorului drumului.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
• Utilizări admise cu condiŃii
ConstrucŃiile fără posibilităŃi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau
cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu
condiŃia obŃinerii avizului unităŃii teritoriale de pompieri.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
În funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
− alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
− platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje separat de alei carosabile destinate consumatorilor
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
ConstrucŃiile de locuinŃe
− Pentru locuinŃe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
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• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
• alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25m vor
avea o lăŃime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi
prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeŃe pentru manevre de întoarcere;
− cele cu o lungime de 30m - o singură bandă de 3,5m lăŃime;
− cele cu o lungime de maximum 100m - minimum 2 benzi (total 7m), cu trotuar cel puŃin pe o
latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
• subzonele: Lm1
Pentru construcŃiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal şi aprovizionare.
Art. 17 - Accese pietonale
Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistemul prioritar de
flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranŃe a deplasării, îndeosebi în relaŃia cu circulaŃia
vehiculelor de orice categorie.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
• Utilizări permise
ConstrucŃii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcŃii de accese şi căi
pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcŃie de mărimea fluxului de
pietoni care asigură deplasarea acestora în condiŃii de confort şi de siguranŃă. Se vor avea în vedere şi
exigenŃele impuse de circulaŃia persoanelor cu handicap.
• Utilizări admise cu condiŃii
Tipuri de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituŃi de utilitate publică:
− accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăŃi private (servitute de trecere);
− accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux, sau în funcŃie de alte condiŃii.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute accesele pietonale.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 18 - Racordarea la reŃele tehnico - edilitare existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃii de canalizare şi de energie electrică.
Cu avizul organelor administraŃiei publice locale, pentru locuinŃele individuale:
− se pot realiza soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de
protecŃie a mediului (distanŃă minimă 10m între fântâni şi fose septice) şi prevederile Codului Civil.
− beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reŃeaua centralizată publică, atunci când se va realiza;
Cu avizul organelor administraŃiei publice competente, pentru celelalte categorii de construcŃii:
− beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară;
− beneficiarul se obligă să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi reŃele.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
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Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art.20 - Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a oraşului.
ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanŃare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor
sau beneficiar, şi se execută în urma obŃinerii avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 21 - Parcelare
În zonele cu parcelări existente (unde suprafeŃele disponibile pe teren au condus la dimensiuni
inferioare celor prevăzute de actualul regulament) autorizarea executării construcŃiilor noi se va face cu
respectarea ordonanŃei anterioare şi a normelor de igienă şi de protecŃie împotriva incendiilor.
Pentru suprafeŃele parcelelor incluse în planuri urbanistice locale (P.U.Z., P.U.D.) aprobate de
consiliile locale anterior apariŃiei prezentului regulament, pot fi acordate autorizaŃii de construire cu
condiŃia respectării prevederilor documentaŃiilor de urbanism respective.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei. DiferenŃa de înălŃime să nu depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat
învecinate.
Regimul de înălŃime: P, P+1, P+M;
Stabilirea înălŃimii construcŃiilor va Ńine cont de:
− protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;
− respectarea regulilor de compoziŃie arhitectural - urbanistică a zonei sau a ansamblului urban;
− respectarea cerinŃelor tehnice de asigurare a securităŃii, stabilităŃii şi siguranŃei în exploatare.
Pentru construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, se va
respecta regimul de înălŃime stabilit în respectiva documentaŃie.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu condiŃia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară.
Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte în funcŃie de destinaŃia zonei în care urmează
să fie amplasată construcŃia.
− zona centrala :....................................................................................................... 80%
− zonă comercială (dotări): ...................................................................................... 85%
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− zone industriale pentru cele existente - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare, se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Normativului P 132-93, in functie de categoria
localitatii in care sunt amplasate constructiile .
Pentru un amplasament dat, capacitatea unei construcŃii noi se va stabilii Ńinând seama şi de
obligativitatea asigurării spaŃiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcŃiei în cauză,
amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcŃia.
− trebuie asigurat accesul carosabil;
− se vor respecta normele legale privind protecŃia mediului natural construit împotriva factorilor
poluanŃi generaŃi de funcŃionarea parcajelor şi garajelor;
− necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcŃie de gradul de motorizare şi de
specificul funcŃional al construcŃiilor deservite.
Utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte prin autorizaŃia de construire de
către delegaŃiile permanente ale consiliilor judeŃene sau de către primari.
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei.
ConstrucŃii de locuinŃă - vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
− 1 loc de parcare la 1-5 locuinŃe unifamiliale de lot propriu;
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinŃele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de
60-100%.
ConstrucŃiile comerciale pentru clienŃi:
− un loc de parcare la 200mp suprafaŃă desfăşurată a construcŃiei pentru unităŃi de până la 400mp;
− la acestea se vor adăuga spaŃiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1.
Art. 26 - SpaŃii verzi şi plantate
AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate, în
funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei.
Realizarea plantărilor de arbori se va face la o distanŃă care să nu pună în pericol construcŃia sub
aspectul stabilităŃii.
La construcŃiile noi:
ConstrucŃiile comerciale: vor fi prevăzute spaŃii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de agrement în
exteriorul clădirii sau în curŃi interioare 2-5% din suprafaŃa terenului.
ConstrucŃiile de locuinŃe: vor fi prevăzute cu spaŃii verzi, în funcŃie de tipul de locuire, dar nu mai
puŃin de 2mp/locuitor.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinŃă transparente.
− Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale clădirilor pot fi opace (h minim
este de 2m).in zonele unde functiunea o cere.
− Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecŃie a circulaŃiei auto şi pietonale, şi vopsite
în culori distincte.
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condiŃiile legii.
• subzonele: Lm1; Sco1; ISct1; ISi1; ID1

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 2
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1

- Tipuri de subzone funcŃionale
L - zonă pentru locuinŃe
− Lm2a,b - subzonă locuinŃe cu regim mic de înălŃime P, P+1
TA2a,b - subzonă terenuri agricole în intravilan

Art. 2
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− funcŃiunea de locuire
Art. 3
- FuncŃiunile complementare admise ale zonei:
− spaŃii comerciale şi prestări servicii

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− se vor putea autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor de locuinŃe;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor cu funcŃiuni complementare zonei de locuit (spaŃii
comerciale şi prestări servicii).
• subzonele: Lm2a,b
- Utilizări permise cu condiŃii
− Nu sunt
Art. 6
- InterdicŃii temporare
− Nu au fost prevăzute
Art. 7
- InterdicŃii permanente
Autorizarea executarii constuctiilor si a amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie
si aspect arhitectural (conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare,
paleta cromatica etc.) depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. Interdictiile se vor stabili pe baza unor
studii de impact, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995.
Nu se vor autoriza construcŃii de unităŃi industriale, agricole şi de depozitare
• subzonele: Lm2a,b
Art. 5

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale.
Amplasarea construcŃiilor de locuinŃe trebuie făcute astfel încât pentru toate încăperile de locuit
amplasate pe faŃada cea mai favorabilă (sud), să se asigure durata minimă de însorire de 11/2 h la solstiŃiul
de iarnă - subzonele Lm2a,b.
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaŃiilor de preparare.
• subzonele: Lm2a,b
Art. 9
- Amplasarea faŃă de drumurile publice
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
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− parcaje, garaje;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse
petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de
acest gen.
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
• Utilizări permise
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor
urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru
lucrările din zonele de protecŃie.
• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care
respectă prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.
Prin amplasare şi funcŃionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcŃii
vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor
fi interzise în zonele de siguranŃă şi protecŃie a drumurilor.Amplasarea în zona drumurilor a panourilor
independente de reclamă publicitară se va face respectand conditiile impuse mai sus.
• subzonele: Lm2a,b
Art.10

- Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile
− Nu este cazul.

Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
− Nu este cazul.

Art. 12

- Amplasarea faŃă de aeroporturi
− Nu este cazul.
Art. 13 - Amplasarea faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei de stat
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta.
− construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente
− retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament se poate face din raŃiuni funcŃionale, estetice sau
ecologice (protecŃia contra zgomotelor şi nocivităŃilor) maxim 10m
− se vor respecta distantele minime obligatorii intre cladiri
AutorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte distanŃa măsurată, pe
orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
Fac excepŃie de la prevederile aliniamentului precedent construcŃiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
Pentru orice alte situaŃii care nu se pot încadra în prevederile aliniamentelor anterioare ale
actualului Regulament, este necesară elaborarea unui P.U.Z. în vederea evaluării corecte a consecinŃelor
includerii noii construcŃii în contextul existent.
• subzonele: Lm2a,b;
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Art. 15 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă respectă:
− distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil. În regim cuplat sau izolat, distanŃa minimă admisă de Codul Civil între faŃadele cu ferestre
şi balcoane şi limita proprietăŃii îngrădită sau nu, este de 1,90m;
− în cazul clădirilor cuplate, distanŃa dintre faŃada laterală şi limita proprietăŃii să fie de 3m,
pentru a permite accesul carosabil;
− distanŃa minimă între construcŃiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea
înălŃimii construcŃiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3m;
− distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităŃii
teritoriale de pompieri:
⇒ accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată (două
pentru clădiri înalte sau aglomerate) precum şi accesul autospecialelor de intervenŃie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalŃi,
parcaje auto).
⇒ în cazul în care accesul mijloacelor de intervenŃie la o doua faŃadă nu e posibil, se asigură
trecerea forŃelor (personalului de intervenŃie) prin treceri pietonale cu lăŃimea minimă de
1,5m lăŃime şi 1,90m înălŃime (în cazul curŃilor interioare).
• subzonele: Lm2a,b
Art. 16 - Accese carosabile
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei.
− se va asigura accesul carosabil direct între parcelă şi drumul public;
− se va asigura accesul autospecialelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor. Pentru curŃile
interioare închise se asigură numai accese pentru forŃele (personalul) de intervenŃie prin treceri pietonale
de minimum 1,50m lăŃime şi 1,90m înălŃime;
− rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii se va face în corelare cu
organizarea circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor:
− in functie de capacitatea constructiei vor fi prevazute alei carosabile si parcaje in interiorul
amplasamentului,platforme de depozitare si accese masini si utilaje.
• subzonele: Lm2a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranŃă şi
fluenŃă a traficului, în condiŃiile avizului administratorului drumului.
• subzonele: Lm2a,b
• Utilizări admise cu condiŃii
ConstrucŃiile fără posibilităŃi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau
cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu
condiŃia obŃinerii avizului unităŃii teritoriale de pompieri.
• subzonele: Lm2a,b
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
În funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
− alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• subzonele: Lm2a,b
ConstrucŃiile de locuinŃe
− Pentru locuinŃe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
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• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
• alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25m vor
avea o lăŃime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi
prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeŃe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei
de servire locală (fundături):
− cele cu o lungime de 30m - o singură bandă de 3,5m lăŃime;
• subzonele: Lm2a,b.
Pentru constructiile de servicii se vor asigura accese carosabile separate pentru
consumatori,personal si aprovizionare.
Art. 17 - Accese pietonale
Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistemul prioritar de
flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranŃe a deplasării, îndeosebi în relaŃia cu circulaŃia
vehiculelor de orice categorie.
• subzonele: Lm2a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcŃii de accese şi căi
pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcŃie de mărimea fluxului de
pietoni care asigură deplasarea acestora în condiŃii de confort şi de siguranŃă. Se vor avea în vedere şi
exigenŃele impuse de circulaŃia persoanelor cu handicap.
• Utilizări admise cu condiŃii
Tipuri de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituŃi de utilitate publică:
− accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăŃi private (servitute de trecere);
− accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux, sau în funcŃie de alte condiŃii.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute accesele pietonale.
• subzonele: Lm2a,b;TA2a,b.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 18 - Racordarea la reŃele tehnico - edilitare existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃii de canalizare şi de energie electrică.
Cu avizul organelor administraŃiei publice locale, pentru locuinŃele individuale:
− se pot realiza soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de
protecŃie a mediului (distanŃă minimă 10m între fântâni şi fose septice) şi prevederile Codului Civil.
− beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reŃeaua centralizată publică, atunci când se va realiza;
Cu avizul organelor administraŃiei publice competente, pentru celelalte categorii de construcŃii:
− beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară;
− beneficiarul se obligă să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi
reŃele.
• subzonele: Lm2a,b
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
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Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.
• subzonele: Lm2a,b
Art.20 - Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a oraşului.
ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanŃare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor
sau beneficiar, şi se execută în urma obŃinerii avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
• subzonele: Lm2a,b
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 21 - Parcelare
− adâncimea mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea parcelei.
Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
− asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute);
− asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare;
− forme şi dimensiuni adecvate
În zonele cu parcelări existente (unde suprafeŃele disponibile pe teren au condus la dimensiuni
inferioare celor prevăzute de actualul regulament) autorizarea executării construcŃiilor noi se va face cu
respectarea ordonanŃei anterioare şi a normelor de igienă şi de protecŃie împotriva incendiilor.
Pentru suprafeŃele parcelelor incluse în planuri urbanistice locale (P.U.Z., P.U.D.) aprobate de
consiliile locale anterior apariŃiei prezentului regulament, pot fi acordate autorizaŃii de construire cu
condiŃia respectării prevederilor documentaŃiilor de urbanism respective.
• subzonele: Lm2a,b
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei. DiferenŃa de înălŃime să nu depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat
învecinate.
Regimul de înălŃime: P, P+1, P+M
Stabilirea înălŃimii construcŃiilor va Ńine cont de:
− protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;
− respectarea regulilor de compoziŃie arhitectural - urbanistică a zonei sau a ansamblului urban;
− respectarea cerinŃelor tehnice de asigurare a securităŃii, stabilităŃii şi siguranŃei în exploatare.
Pentru construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, se va
respecta regimul de înălŃime stabilit în respectiva documentaŃie.
• subzonele: Lm2a,b
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
• subzonele: Lm2a,b
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Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu condiŃia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară.
Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte în funcŃie de destinaŃia zonei în care urmează
să fie amplasată construcŃia.
− zone rurale cu locuinte P,P+1,P+M...................................................................... 30%
• subzonele: Lm2a,b
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare, se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Pentru un amplasament dat, capacitatea unei construcŃii noi se va stabilii Ńinând seama şi de
obligativitatea asigurării spaŃiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcŃiei în cauză,
amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcŃia.
− trebuie asigurat accesul carosabil;
− se vor respecta normele legale privind protecŃia mediului natural construit împotriva factorilor
poluanŃi generaŃi de funcŃionarea parcajelor şi garajelor;
− necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcŃie de gradul de motorizare şi de
specificul funcŃional al construcŃiilor deservite.
Utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte prin autorizaŃia de construire de
către delegaŃiile permanente ale consiliilor judeŃene sau de către primari.
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei.
ConstrucŃii de locuinŃă - vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
− 1 loc de parcare la 1-5 locuinŃe unifamiliale de lot propriu;
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinŃele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de
60-100%.
• subzonele: Lm2a,b;TA2a,b.
Art. 26 - SpaŃii verzi şi plantate
AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate, în
funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei.
Realizarea plantărilor de arbori se va face la o distanŃă care să nu pună în pericol construcŃia sub
aspectul stabilităŃii.
La construcŃiile noi:
ConstrucŃiile de locuinŃe: vor fi prevăzute cu spaŃii verzi, în funcŃie de tipul de locuire, dar nu mai
puŃin de 2mp/locuitor.
• subzonele: Lm2a,b;TA2a,b.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinŃă transparente.
− Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale clădirilor pot fi opace (h minim
este de 2m)in zonele unde functiunea o cere.
− Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecŃie a circulaŃiei auto şi pietonale, şi vopsite
în culori distincte.
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condiŃiile legii.
• subzonele: Lm2a,b;TA2a,b

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 3
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1

- Tipuri de subzone funcŃionale
L - zonă pentru locuinŃe
− Lm3a,b - subzonă locuinŃe cu regim mic de înălŃime P, P+1
IS - zonă pentru instituŃii publice şi servicii de interes general
− ISco3 - subzonă construcŃii comerciale si de deservire
- ISct3a,b - subzonă construcŃii de cult
TA3a,b- subzonă terenuri agricole în intravilan

Art. 2
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− funcŃiunea de locuire
Art. 3
- FuncŃiunile complementare admise ale zonei:
În zonă sunt permise construcŃii care au o funcŃiune complementară zonei de locuit:
− spaŃii comerciale
− prestări servicii

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− se vor putea autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor de locuinŃe.
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor cu funcŃiuni complementare zonei de locuit (spaŃii
comerciale şi prestări servicii).
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
- Utilizări permise cu condiŃii
- Nu sunt
Art. 6
- InterdicŃii temporare
− N au fost prevăzute
Art. 7
- InterdicŃii permanente
Nu se vor autoriza construcŃii de unităŃi industriale,agricole şi de depozitare.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 5

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale.
Orientarea construcŃiilor pentru cult se face cu respectarea cerinŃelor cultului respectiv.
Autorizarea executării lăcaşelor de cult se va face cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.
Amplasarea construcŃiilor de locuinŃe trebuie făcute astfel încât pentru toate încăperile de locuit
amplasate pe faŃada cea mai favorabilă (sud), să se asigure durata minimă de însorire de 11/2 h la solstiŃiul
de iarnă - subzonele : Lm3a,b
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaŃiilor de preparare.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 9
- Amplasarea faŃă de drumurile publice
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
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− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
− parcaje, garaje ;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse
petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de acest gen.
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
• Utilizări permise
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor
urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru
lucrările din zonele de protecŃie.
• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care
respectă prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.
Prin amplasare şi funcŃionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcŃii
vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor
fi interzise în zonele de siguranŃă şi protecŃie a drumurilor. Amplasarea în zona drumurilor a panourilor
independente de reclamă publicitară se va face respectand conditiile impuse mai sus.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art.10 - Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile
− Nu este cazul.
Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
− Nu este cazul.

Art. 12

- Amplasarea faŃă de aeroporturi
− Nu este cazul.
Art. 13 - Amplasarea faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei de stat
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta.
− construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente
− retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament se poate face din raŃiuni funcŃionale, estetice sau
ecologice (protecŃia contra zgomotelor şi nocivităŃilor) maxim 10m
AutorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte distanŃa măsurată, pe
orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
Fac excepŃie de la prevederile aliniamentului precedent construcŃiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
Pentru orice alte situaŃii care nu se pot încadra în prevederile aliniamentelor anterioare ale
actualului Regulament, este necesară elaborarea unui P.U.Z. în vederea evaluării corecte a consecinŃelor
includerii noii construcŃii în contextul existent.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 15 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă respectă:
− distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil. În regim cuplat sau izolat, distanŃa minimă admisă de Codul Civil între faŃadele cu ferestre
şi balcoane şi limita proprietăŃii îngrădită sau nu, este de 1,90m;
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− în cazul clădirilor cuplate, distanŃa dintre faŃada laterală şi limita proprietăŃii să fie de 3m,
pentru a permite accesul carosabil;
− distanŃa minimă între construcŃiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea
înălŃimii construcŃiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3m;
− distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităŃii
teritoriale de pompieri:
⇒ accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată (două
pentru clădiri înalte sau aglomerate) precum şi accesul autospecialelor de intervenŃie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalŃi,
parcaje auto).
⇒ în cazul în care accesul mijloacelor de intervenŃie la o doua faŃadă nu e posibil, se asigură
trecerea forŃelor (personalului de intervenŃie) prin treceri pietonale cu lăŃimea minimă de
1,5m lăŃime şi 1,90m înălŃime (în cazul curŃilor interioare).
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 16 - Accese carosabile
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei.
− se va asigura accesul carosabil direct între parcelă şi drumul public;
− se va asigura accesul autospecialelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor. Pentru curŃile
interioare închise se asigură numai accese pentru forŃele (personalul) de intervenŃie prin treceri pietonale
de minimum 1,50m lăŃime şi 1,90m înălŃime;
− rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii se va face în corelare cu
organizarea circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranŃă şi
fluenŃă a traficului, în condiŃiile avizului administratorului drumului.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
• Utilizări admise cu condiŃii
ConstrucŃiile fără posibilităŃi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau
cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu
condiŃia obŃinerii avizului unităŃii teritoriale de pompieri.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
În funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
− alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
− platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje separat de alei carosabile destinate
consumatorilor
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
ConstrucŃiile de locuinŃe
− Pentru locuinŃe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
• alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25m vor
avea o lăŃime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi
prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeŃe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei
de servire locală (fundături):
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− cele cu o lungime de 30m - o singură bandă de 3,5m lăŃime;
− cele cu o lungime de maximum 100m - minimum 2 benzi (total 7m), cu trotuar cel puŃin pe o
latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
• subzonele Lm3a,b
Pentru construcŃiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal şi aprovizionare.
Art. 17 - Accese pietonale
Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistemul prioritar de
flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranŃe a deplasării, îndeosebi în relaŃia cu circulaŃia
vehiculelor de orice categorie.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcŃii de accese şi căi
pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcŃie de mărimea fluxului de
pietoni care asigură deplasarea acestora în condiŃii de confort şi de siguranŃă. Se vor avea în vedere şi
exigenŃele impuse de circulaŃia persoanelor cu handicap.
• Utilizări admise cu condiŃii
Tipuri de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituŃi de utilitate publică:
− accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăŃi private (servitute de trecere);
− accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux, sau în funcŃie de alte condiŃii.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute accesele pietonale.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b;TA3a,b.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 18 - Racordarea la reŃele tehnico - edilitare existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃii de canalizare şi de energie electrică.
Cu avizul organelor administraŃiei publice locale, pentru locuinŃele individuale:
− se pot realiza soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de
protecŃie a mediului (distanŃă minimă 10m între fântâni şi fose septice) şi prevederile Codului Civil.
− beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reŃeaua centralizată publică, atunci când se va realiza;
Cu avizul organelor administraŃiei publice competente, pentru celelalte categorii de construcŃii:
− beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară;
− beneficiarul se obligă să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi
reŃele.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile
locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
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Art.20 - Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a oraşului.
ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanŃare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor
sau beneficiar, şi se execută în urma obŃinerii avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 21 - Parcelare
Autorizarea executării parcelărilor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă
cumulativ următoarele condiŃii:
− front la stradă de minim 8m pentru clădirile înşiruite şi de minim 12m pentru clădirile izolate
sau cuplate;
− suprafaŃa minimă a parcelei de 150mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv , de minimum 200mp
pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
− adâncimea mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea parcelei.
Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
− asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute);
− asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare;
− forme şi dimensiuni adecvate
În zonele cu parcelări existente (unde suprafeŃele disponibile pe teren au condus la dimensiuni
inferioare celor prevăzute de actualul regulament) autorizarea executării construcŃiilor noi se va face cu
respectarea ordonanŃei anterioare şi a normelor de igienă şi de protecŃie împotriva incendiilor.
• subzonele: Lm3a,b
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi a
caracterului zonei. DiferenŃa de înălŃime să nu depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.
Regimul de înălŃime: P, P+1, P+M
Stabilirea înălŃimii construcŃiilor va Ńine cont de:
− protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;
− respectarea regulilor de compoziŃie arhitectural - urbanistică a zonei sau a ansamblului urban;
− respectarea cerinŃelor tehnice de asigurare a securităŃii, stabilităŃii şi siguranŃei în exploatare.
Pentru construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, se va
respecta regimul de înălŃime stabilit în respectiva documentaŃie.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu condiŃia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară.
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Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte în funcŃie de destinaŃia zonei în care urmează
să fie amplasată construcŃia.
− zone rurale cu locuinte P,P+M,P+1...................................................................... 30%
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b;TA3a,b.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare, se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Pentru un amplasament dat, capacitatea unei construcŃii noi se va stabilii Ńinând seama şi de
obligativitatea asigurării spaŃiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcŃiei în cauză,
amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcŃia.
− trebuie asigurat accesul carosabil;
− se vor respecta normele legale privind protecŃia mediului natural construit împotriva factorilor
poluanŃi generaŃi de funcŃionarea parcajelor şi garajelor;
− necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcŃie de gradul de motorizare şi de
specificul funcŃional al construcŃiilor deservite.
Utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte prin autorizaŃia de construire de
către delegaŃiile permanente ale consiliilor judeŃene sau de către primari.
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei.
ConstrucŃii de locuinŃă - vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
− 1 loc de parcare la 1-5 locuinŃe unifamiliale de lot propriu;
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinŃele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de
60-100%.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b;TA3a,b.
Art. 26 - SpaŃii verzi şi plantate
AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate, în
funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei.
Realizarea plantărilor de arbori se va face la o distanŃă care să nu pună în pericol construcŃia sub
aspectul stabilităŃii.
La construcŃiile noi:
ConstrucŃiile comerciale: vor fi prevăzute spaŃii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de agrement în
exteriorul clădirii sau în curŃi interioare 2-5% din suprafaŃa terenului.
ConstrucŃiile de locuinŃe: vor fi prevăzute cu spaŃii verzi, în funcŃie de tipul de locuire, dar nu mai
puŃin de 2mp/locuitor.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b;TA3a,b.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinŃă transparente.
− Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale clădirilor pot fi opace (h minim
este de 2m).
− Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecŃie a circulaŃiei auto şi pietonale, şi vopsite
în culori distincte.
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condiŃiile legii.
• subzonele: Lm3a,b;ISco3;ISct3a,b;TA3a,b.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 4
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1

- Tipuri de subzone funcŃionale
L - zonă pentru locuinŃe
− Lm4a,b - subzonă locuinŃe cu regim mic de înălŃime P, P+1
TA4a,b - subzonă terenuri agricole în intravilan

Art. 2
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− funcŃiunea de locuire
Art. 3
- FuncŃiunile complementare admise ale zonei:
− spaŃii comerciale şi prestări servicii

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− se vor putea autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor de locuinŃe;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor cu funcŃiuni complementare zonei de locuit (spaŃii
comerciale şi prestări servicii).
• subzonele: Lm4a,b
- Utilizări permise cu condiŃii
− Nu sunt
Art. 6
- InterdicŃii temporare
− Nu au fost prevăzute
Art. 7
- InterdicŃii permanente
Autorizarea executarii constuctiilor si a amenajarilor care prin amplasament,functiune,volumetrie
si aspect arhitectural (conformare si amplasare goluri,raport gol-plin,materiale utilizate,invelitoare,paleta
cromatica etc.)depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.Interdictiile se vor stabili pe baza unor studii
de impact, in comformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995.
Nu se vor autoriza construcŃii de unităŃi industriale,agricole şi de depozitare
• subzonele: Lm4a,b
Art. 5

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale.
Amplasarea construcŃiilor de locuinŃe trebuie făcute astfel încât pentru toate încăperile de locuit
amplasate pe faŃada cea mai favorabilă (sud), să se asigure durata minimă de însorire de 11/2 h la solstiŃiul
de iarnă - subzonele Lm4a,b.
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaŃiilor de preparare.
• subzonele: Lm4a,b
Art. 9
- Amplasarea faŃă de drumurile publice
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
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− parcaje, garaje;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse
petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de
acest gen.
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
• Utilizări permise
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor
urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru
lucrările din zonele de protecŃie.
• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care
respectă prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.
Prin amplasare şi funcŃionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcŃii
vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor
fi interzise în zonele de siguranŃă şi protecŃie a drumurilor.Amplasarea în zona drumurilor a panourilor
independente de reclamă publicitară se va face respectand conditiile impuse mai sus.
• subzonele: Lm4a,b
Art.10

- Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile
− Nu este cazul.

Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
− Nu este cazul.

Art. 12

- Amplasarea faŃă de aeroporturi
− Nu este cazul.
Art. 13 - Amplasarea faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei de stat
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta.
− construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente
− retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament se poate face din raŃiuni funcŃionale, estetice sau
ecologice (protecŃia contra zgomotelor şi nocivităŃilor) maxim 10m
− se vor respecta distantele minime obligatorii intre cladiri
AutorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte distanŃa măsurată, pe
orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
Fac excepŃie de la prevederile aliniamentului precedent construcŃiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
Pentru orice alte situaŃii care nu se pot încadra în prevederile aliniamentelor anterioare ale
actualului Regulament, este necesară elaborarea unui P.U.Z. în vederea evaluării corecte a consecinŃelor
includerii noii construcŃii în contextul existent.
• subzonele: Lm4a,b;
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Art. 15 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă respectă:
− distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil. În regim cuplat sau izolat, distanŃa minimă admisă de Codul Civil între faŃadele cu ferestre
şi balcoane şi limita proprietăŃii îngrădită sau nu, este de 1,90m;
− în cazul clădirilor cuplate, distanŃa dintre faŃada laterală şi limita proprietăŃii să fie de 3m,
pentru a permite accesul carosabil;
− distanŃa minimă între construcŃiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea
înălŃimii construcŃiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3m;
− distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităŃii
teritoriale de pompieri:
⇒ accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată (două
pentru clădiri înalte sau aglomerate) precum şi accesul autospecialelor de intervenŃie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalŃi,
parcaje auto).
⇒ în cazul în care accesul mijloacelor de intervenŃie la o doua faŃadă nu e posibil, se asigură
trecerea forŃelor (personalului de intervenŃie) prin treceri pietonale cu lăŃimea minimă de
1,5m lăŃime şi 1,90m înălŃime (în cazul curŃilor interioare).
• subzonele: Lm4a,b
Art. 16 - Accese carosabile
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei.
− se va asigura accesul carosabil direct între parcelă şi drumul public;
− se va asigura accesul autospecialelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor. Pentru curŃile
interioare închise se asigură numai accese pentru forŃele (personalul) de intervenŃie prin treceri pietonale
de minimum 1,50m lăŃime şi 1,90m înălŃime;
− rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii se va face în corelare cu
organizarea circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor:
• subzonele: Lm4a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranŃă şi
fluenŃă a traficului, în condiŃiile avizului administratorului drumului.
• subzonele: Lm4a,b
• Utilizări admise cu condiŃii
ConstrucŃiile fără posibilităŃi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau
cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu
condiŃia obŃinerii avizului unităŃii teritoriale de pompieri.
• subzonele: Lm4a,b
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
În funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
− alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• subzonele: Lm4a,b
ConstrucŃiile de locuinŃe
− Pentru locuinŃe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
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• alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25m vor
avea o lăŃime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi
prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeŃe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei
de servire locală (fundături):
− cele cu o lungime de 30m - o singură bandă de 3,5m lăŃime;
• subzonele: Lm4a,b.
Art. 17 - Accese pietonale
Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistemul prioritar de
flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranŃe a deplasării, îndeosebi în relaŃia cu circulaŃia
vehiculelor de orice categorie.
• subzonele: Lm4a,b
• Utilizări permise
ConstrucŃii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcŃii de accese şi căi
pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcŃie de mărimea fluxului de
pietoni care asigură deplasarea acestora în condiŃii de confort şi de siguranŃă. Se vor avea în vedere şi
exigenŃele impuse de circulaŃia persoanelor cu handicap.
• Utilizări admise cu condiŃii
Tipuri de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituŃi de utilitate publică:
− accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăŃi private (servitute de trecere);
− accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux, sau în funcŃie de alte condiŃii.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute accesele pietonale.
• subzonele: Lm4a,b;TA4a,b.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 18 - Racordarea la reŃele tehnico - edilitare existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃii de canalizare şi de energie electrică.
Cu avizul organelor administraŃiei publice locale, pentru locuinŃele individuale:
− se pot realiza soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de
protecŃie a mediului (distanŃă minimă 10m între fântâni şi fose septice) şi prevederile Codului Civil.
− beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reŃeaua centralizată publică, atunci când se va realiza;
Cu avizul organelor administraŃiei publice competente, pentru celelalte categorii de construcŃii:
− beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară;
− beneficiarul se obligă să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi
reŃele.
• subzonele: Lm4a,b
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile
locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
• subzonele: Lm4a,b
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Art.20 - Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a oraşului.
ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanŃare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor
sau beneficiar, şi se execută în urma obŃinerii avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
• subzonele: Lm4a,b
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 21 - Parcelare
Autorizarea executării parcelărilor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă
cumulativ următoarele condiŃii:
− front la stradă de minim 8m pentru clădirile înşiruite şi de minim 12m pentru clădirile izolate
sau cuplate;
− suprafaŃa minimă a parcelei de 150mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv , de minimum 200mp
pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
− adâncimea mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea parcelei.
Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
− asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute);
− asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare;
− forme şi dimensiuni adecvate
În zonele cu parcelări existente (unde suprafeŃele disponibile pe teren au condus la dimensiuni
inferioare celor prevăzute de actualul regulament) autorizarea executării construcŃiilor noi se va face cu
respectarea ordonanŃei anterioare şi a normelor de igienă şi de protecŃie împotriva incendiilor.
• subzonele: Lm4a,b
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei. DiferenŃa de înălŃime să nu depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat
învecinate.
Regimul de înălŃime: P, P+1, P+M
Stabilirea înălŃimii construcŃiilor va Ńine cont de:
− protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;
− respectarea regulilor de compoziŃie arhitectural - urbanistică a zonei sau a ansamblului urban;
− respectarea cerinŃelor tehnice de asigurare a securităŃii, stabilităŃii şi siguranŃei în exploatare.
Pentru construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, se va
respecta regimul de înălŃime stabilit în respectiva documentaŃie.
• subzonele: Lm4a,b
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
• subzonele: Lm4a,b
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Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu condiŃia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară.
Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte în funcŃie de destinaŃia zonei în care urmează
să fie amplasată construcŃia.
− zone rurale cu locuinte P,P+1,P+M...................................................................... 30%
• subzonele: Lm4a,b
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare, se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Pentru un amplasament dat, capacitatea unei construcŃii noi se va stabilii Ńinând seama şi de
obligativitatea asigurării spaŃiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcŃiei în cauză,
amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcŃia.
− trebuie asigurat accesul carosabil;
− se vor respecta normele legale privind protecŃia mediului natural construit împotriva factorilor
poluanŃi generaŃi de funcŃionarea parcajelor şi garajelor;
− necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcŃie de gradul de motorizare şi de
specificul funcŃional al construcŃiilor deservite.
Utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte prin autorizaŃia de construire de
către delegaŃiile permanente ale consiliilor judeŃene sau de către primari.
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei.
ConstrucŃii de locuinŃă - vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
− 1 loc de parcare la 1-5 locuinŃe unifamiliale de lot propriu;
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinŃele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de
60-100%.
• subzonele: Lm4a,b;TA4a,b.
Art. 26 - SpaŃii verzi şi plantate
AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate, în
funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei.
Realizarea plantărilor de arbori se va face la o distanŃă care să nu pună în pericol construcŃia sub
aspectul stabilităŃii.
ConstrucŃiile de locuinŃe: vor fi prevăzute cu spaŃii verzi, în funcŃie de tipul de locuire, dar nu mai
puŃin de 2mp/locuitor.
• subzonele: Lm4a,b;TA4a,b.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinŃă transparente.
− Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale clădirilor pot fi opace (h minim
este de 2m)in zonele unde functiunea o cere.
− Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecŃie a circulaŃiei auto şi pietonale, şi vopsite
în culori distincte.
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condiŃiile legii.
• subzonele: Lm4a,b;TA4a,b

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 5
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1

- Tipuri de subzone funcŃionale
L - zonă pentru locuinŃe
− Lm5 - subzonă locuinŃe cu regim mic de înălŃime P, P+1
IS - zonă pentru instituŃii publice şi servicii de interes general
- Isco5 - subzonă construcŃii comerciale si de deservire
TA5 - subzonă terenuri agricole în intravilan

Art. 2
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− funcŃiunea de locuire
Art. 3
- FuncŃiunile complementare admise ale zonei:
− spaŃii comerciale şi prestări servicii

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− se vor putea autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor de locuinŃe;
− se va autoriza execuŃia construcŃiilor cu funcŃiuni complementare zonei de locuit (spaŃii
comerciale şi prestări servicii).
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 5

- Utilizări permise cu condiŃii
− Nu sunt.
Art. 6
- InterdicŃii temporare
− Nu au fost prevăzute
Art. 7
- InterdicŃii permanente
Nu se vor autoriza construcŃii de unităŃi industriale,agricole şi de depozitare.
• subzonele: Lm5; ISco5

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea condiŃiilor şi a recomandărilor de
orientare faŃă de punctele cardinale.
Amplasarea construcŃiilor de locuinŃe trebuie făcute astfel încât pentru toate încăperile de locuit
amplasate pe faŃada cea mai favorabilă (sud), să se asigure durata minimă de însorire de 11/2 h la solstiŃiul
de iarnă - subzonele Lm5.
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaŃiilor de preparare.
• subzonele: Lm5; ISco5.
Art. 9
- Amplasarea faŃă de drumurile publice
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraŃiei publice:
− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
− parcaje, garaje
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− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse
petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de
acest gen.
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecŃie a drumurilor delimitate conform legii.
• Utilizări permise
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor
urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru
lucrările din zonele de protecŃie.
• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care
respectă prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.
Prin amplasare şi funcŃionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcŃii
vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor
fi interzise în zonele de siguranŃă şi protecŃie a drumurilor. Amplasarea în zona drumurilor a panourilor
independente de reclamă publicitară se va face respectand conditiile impuse mai sus.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art.10

- Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile
− Nu este cazul.

Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
- Nu este cazul.

Art. 12

- Amplasarea faŃă de aeroporturi
− Nu este cazul.

Art. 13

- Amplasarea faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei de stat
− Nu este cazul.

Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acesta.
− construcŃiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente
− retragerea construcŃiilor faŃă de aliniament se poate face din raŃiuni funcŃionale, estetice sau
ecologice (protecŃia contra zgomotelor şi nocivităŃilor) maxim 10m
AutorizaŃia de construire se emite numai dacă înălŃimea clădirii nu depăşeşte distanŃa măsurată, pe
orizontală, din orice punct al clădirii faŃă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
Fac excepŃie de la prevederile aliniamentului precedent construcŃiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
Pentru orice alte situaŃii care nu se pot încadra în prevederile aliniamentelor anterioare ale
actualului Regulament, este necesară elaborarea unui P.U.Z. în vederea evaluării corecte a consecinŃelor
includerii noii construcŃii în contextul existent.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 15 - Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă respectă:
− distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil. În regim cuplat sau izolat, distanŃa minimă admisă de Codul Civil între faŃadele cu ferestre
şi balcoane şi limita proprietăŃii îngrădită sau nu, este de 1,90m;
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− în cazul clădirilor cuplate, distanŃa dintre faŃada laterală şi limita proprietăŃii să fie de 3m,
pentru a permite accesul carosabil;
− distanŃa minimă între construcŃiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea
înălŃimii construcŃiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3m;
− distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităŃii
teritoriale de pompieri:
⇒ accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată (două
pentru clădiri înalte sau aglomerate) precum şi accesul autospecialelor de intervenŃie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalŃi,
parcaje auto).
⇒ în cazul în care accesul mijloacelor de intervenŃie la o doua faŃadă nu e posibil, se asigură
trecerea forŃelor (personalului de intervenŃie) prin treceri pietonale cu lăŃimea minimă de
1,5m lăŃime şi 1,90m înălŃime (în cazul curŃilor interioare).
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 16 - Accese carosabile
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei.
− se va asigura accesul carosabil direct între parcelă şi drumul public;
− se va asigura accesul autospecialelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor. Pentru curŃile
interioare închise se asigură numai accese pentru forŃele (personalul) de intervenŃie prin treceri pietonale
de minimum 1,50m lăŃime şi 1,90m înălŃime;
− rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii se va face în corelare cu
organizarea circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.
• subzonele: Lm5; ISco5
• Utilizări permise
ConstrucŃiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranŃă şi
fluenŃă a traficului, în condiŃiile avizului administratorului drumului.
• subzonele: Lm5; ISco5
• Utilizări admise cu condiŃii
ConstrucŃiile fără posibilităŃi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau
cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu
condiŃia obŃinerii avizului unităŃii teritoriale de pompieri.
• subzonele: Lm5; ISco5
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
În funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
− alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• subzonele: Lm5; ISco5
ConstrucŃiile de locuinŃe
− Pentru locuinŃe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
• alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25m vor
avea o lăŃime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi
prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeŃe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei
de servire locală (fundături):
− cele cu o lungime de 30m - o singură bandă de 3,5m lăŃime;
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• subzonele Lm5
Pentru construcŃiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal şi aprovizionare.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 17 - Accese pietonale
Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistemul prioritar de
flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranŃe a deplasării, îndeosebi în relaŃia cu circulaŃia
vehiculelor de orice categorie.
• subzonele: Lm5; ISco5
• Utilizări permise
ConstrucŃii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcŃii de accese şi căi
pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcŃie de mărimea fluxului de
pietoni care asigură deplasarea acestora în condiŃii de confort şi de siguranŃă. Se vor avea în vedere şi
exigenŃele impuse de circulaŃia persoanelor cu handicap.
• Utilizări admise cu condiŃii
Tipuri de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituŃi de utilitate publică:
− accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăŃi private (servitute de trecere);
− accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux, sau în funcŃie de alte condiŃii.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcŃiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute accesele pietonale.
• subzonele: Lm5; ISco5;TA5
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 18 - Racordarea la reŃele tehnico - edilitare existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃii de canalizare şi de energie electrică.
Cu avizul organelor administraŃiei publice locale, pentru locuinŃele individuale:
− se pot realiza soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de
protecŃie a mediului (distanŃă minimă 10m între fântâni şi fose septice) şi prevederile Codului Civil.
− beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reŃeaua centralizată publică, atunci când se va realiza;
Cu avizul organelor administraŃiei publice competente, pentru celelalte categorii de construcŃii:
− beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară;
− beneficiarul se obligă să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască noi
reŃele.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile
locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art.20

- Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare
©2002, PROIECT ARAD S.A.

49

ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a oraşului.
ReŃelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanŃare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor
sau beneficiar, şi se execută în urma obŃinerii avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
• subzonele: Lm5; ISco5
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 21 - Parcelare
Autorizarea executării parcelărilor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă
cumulativ următoarele condiŃii:
− front la stradă de minim 8m pentru clădirile înşiruite şi de minim 12m pentru clădirile izolate
sau cuplate;
− suprafaŃa minimă a parcelei de 150mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv , de minimum 200mp
pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
− adâncimea mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea parcelei.
Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
− asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute);
− asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare;
− forme şi dimensiuni adecvate
În zonele cu parcelări existente (unde suprafeŃele disponibile pe teren au condus la dimensiuni
inferioare celor prevăzute de actualul regulament) autorizarea executării construcŃiilor noi se va face cu
respectarea ordonanŃei anterioare şi a normelor de igienă şi de protecŃie împotriva incendiilor.
• subzonele: Lm5
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei. DiferenŃa de înălŃime să nu depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat
învecinate.
Regimul de înălŃime: P, P+1, P+M
Stabilirea înălŃimii construcŃiilor va Ńine cont de:
− protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;
− respectarea regulilor de compoziŃie arhitectural - urbanistică a zonei sau a ansamblului urban;
− respectarea cerinŃelor tehnice de asigurare a securităŃii, stabilităŃii şi siguranŃei în exploatare.
Pentru construcŃiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, se va
respecta regimul de înălŃime stabilit în respectiva documentaŃie.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
• subzonele: Lm5; ISco5
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu condiŃia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară.
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Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte în funcŃie de destinaŃia zonei în care urmează
să fie amplasată construcŃia.
− zone rurale cu locuinte P,P+1,P+M:..................................................................... 30%
• subzonele: Lm5; ISco5;TA5
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare, se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Pentru un amplasament dat, capacitatea unei construcŃii noi se va stabilii Ńinând seama şi de
obligativitatea asigurării spaŃiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcŃiei în cauză,
amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcŃia.
− trebuie asigurat accesul carosabil;
− se vor respecta normele legale privind protecŃia mediului natural construit împotriva factorilor
poluanŃi generaŃi de funcŃionarea parcajelor şi garajelor;
− necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcŃie de gradul de motorizare şi de
specificul funcŃional al construcŃiilor deservite.
Utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte prin autorizaŃia de construire de
către delegaŃiile permanente ale consiliilor judeŃene sau de către primari.
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei.
ConstrucŃii de locuit - vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
− 1 loc de parcare la 1-5 locuinŃe unifamiliale de lot propriu;
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinŃele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de
60-100%.
• subzonele: Lm5; ISco5;TA5
Art. 26 - SpaŃii verzi şi plantate
AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau creării de spaŃii verzi şi plantate, în
funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei.
Realizarea plantărilor de arbori se va face la o distanŃă care să nu pună în pericol construcŃia sub
aspectul stabilităŃii.
Constructiile comerciale: vor fi prevazute spatii verzi si plantate cu rol decorativ si de agrement in
exteriorul cladirii sau in curti interioare 2-5% din suprafata terenului.
ConstrucŃiile de locuinŃe: vor fi prevăzute cu spaŃii verzi, în funcŃie de tipul de locuire, dar nu mai
puŃin de 2mp/locuitor.
• subzonele: Lm5; ISco5;TA5
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinŃă transparente.
− Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale clădirilor pot fi opace (h minim
este de 2m).
− Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecŃie a circulaŃiei auto şi pietonale, şi vopsite
în culori distincte.
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condiŃiile legii.
• subzonele: Lm5; ISco5;TA5

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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TRUPURI IZOLATE
1.

U.T.R. NR. 6

-TRUP B1
-ANSAMBLU DE ARHITECTURA
MANASTIREA ORTODOXA – SARBA BEZDIN

2.

U.T.R. NR. 7

-TRUP B2

-SAIVAN

3.

U.T.R. NR. 8

-TRUP B3

-ZONA INDUSTRIALA

4.

U.T.R. NR. 9

-TRUP B4

-CIMITIR MIXT

5.

U.T.R. NR. 10

-TRUP B5

-HALTA C.F.R. “MUNAR”

6.

U.T.R. NR. 11

-TRUP B6

-TEREN SPORT

7.

U.T.R. NR. 12

-TRUP B7

- GROAPA DE GUNOI

8.

U.T.R. NR. 13

-TRUP B8

- STATIE DE EPURARE
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U.T.R. nr. 6
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă constructii de cult
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− constructii de cult

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− Se vor autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru construcŃiilor existente.
− Fiind zona protejata cu valoare de patrimoniu de interes local (conform proiect nr.29121elaborat de SC PROIECT SA) CAPITOL II –Monumente si ansambluri de arhitectura,sunt
permise lucrari de utilitate publica de interes national sau local autorizate in conditiile Legii
nr.18/1991 (republicata),art.92,alin.(2),ale Legii nr.26 –Codul Silvic-art.20,art.26,art.54 si
art.74.
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− Se vor autoriza extinderi în afara incintelor existente, pe baza unui P.U.D. şi cu avizul
O.C.A.O.T.A.
− In zonele protejate de interes local, delimitate de autoritatile administratiei publice locale pe
baza documentatiei avizate de Academia Romana, constructiile se autorizeaza cu prescriptii ce tin seama
de respectarea masurilor si normelor de protectie stabilite la nivel local.Pentru categoriile de constructii
mentionate de lege se vor cere studii de impact asupra mediului,in vederea autorizarii.
Art.6
-Interdictii temporare
-Nu au fost prevazute.
Art.7
Interdictii permanente
Nu se vor autoriza demolari de constructii cu valoare de patrimoniu,in cazul cand vor fi
identificate,numai cu avizul serviciilor publice descentralizate din judet,subordonate Ministerului culturii
si M.L.P.A.T.

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Orientarea constructiilor pentru cult se face cu respectarea cerintelor cultului respectiv.
Autorizarea executarii lacaselor de cult se va face cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent în incintă.
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor.
Art. 16 - Accese carosabile
− Accesul carosabil la U.T.R. este asigurat de drumuri comunale existente.
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor.
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
©2002, PROIECT ARAD S.A.

54

• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje
3.3. Reguli de privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
Stabilirea inaltimii constructiilor va tine cont de:
-protejarea si punerea in valoare a mediului natural si construit existent
-respectarea regulilor de compozitie arhitectural-urbanistica a zonei sau a ansamblului urban
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului;
− Procentul maxim de ocupare se stabileşte prin studiul de fezabilitate sau P.U.D.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi transparente sau opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.

©2002, PROIECT ARAD S.A.

66

U.T.R. nr. 7
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2

Art. 3

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă unităŃi agricole
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− Zonă unităŃi agricole
− Ferme agricole
- FuncŃiuni complementare admise ale zonei
− producŃie agricolă

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− Se vor autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente.
− Se vor autoriza executări de construcŃii şi amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor
tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− Toate tipurile de construcŃii, cu condiŃia respectării servituŃilor de utilitate publică existente,
privind rezistenŃa, stabilitatea, siguranŃa în exploatare, rezistenŃă la foc, protecŃia împotriva zgomotului,
sănătatea oamenilor şi protecŃia mediului.
− Extinderea în afara incintei se va face cu avizul O.C.A.O.T.A. şi cu scoatere din circuitul
agricol.
Art. 7
- InterdicŃii permanente
− Toate tipurile de construcŃii amplasate în zonele de protecŃie stabilite prin norme sanitare şi e
protecŃie a mediului, ale unităŃilor agricole sau de altă natură, cu excepŃia celor destinate personalului de
întreŃinere şi intervenŃie.

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Se recomandă orientarea nord a depozitelor .
− Se va asigura durata minimă de însorire de 11/2 la solstiŃiul de iarnă.
Art. 10 - Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile.
− Nu este cazul.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia S.N.C..R.
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent.
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor, în funcŃie de
destinaŃie.
Art. 16 - Accese carosabile
− Se va asigura accesul carosabil;
− Accesul la U.T.R. este asigurat de drumurile de pământ existente.
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor;
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
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• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
Regimul de înălŃime: P, P+1.
Art. 23 - Aspectul exterior al clădirilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃii durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Zone agricole:
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
− Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiul de fezabilitate sau P.U.D.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 8
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă unităŃi industriale si depozitare
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− producŃie industrială
− depozitare

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− Se vor autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru construcŃiilor existente.
− Se vor autoriza executări de construcŃii şi amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor
tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− Se vor autoriza extinderi în afara incintelor existente, pe baza unui P.U.D. şi cu avizul
O.C.A.O.T.A.

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Se va asigura orientarea nord pentru atelierele de lucru şi spaŃiile de depozitare.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent în incintă.
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor.
Art. 16 - Accese carosabile
− Accesul carosabil la U.T.R. este asigurat de drumul judetean D.J.682 existent.
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor.
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje
3.3. Reguli de privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
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Regimul de înălŃime: P, P+1
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Zone industriale:
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului;
− Procentul maxim de ocupare se stabileşte prin studiul de fezabilitate sau P.U.D.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi transparente sau opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 9,12
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă gospodărie comunală
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− gospodărie comunală
• cimitir
• groapa de gunoi

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizari permise
-se va autoriza constructia doar dupa intocmirea de P.U.D in zona trupului B7
Art. 6
- Interdictii temporare
-interdictie temporara de constructie pana la elaborare de P.U.D in zona trupului izolat B7
Art. 7
- InterdicŃii permanente
− Toate tipurile de construcŃii amplasate în zonele de protecŃie stabilite prin norme sanitare şi de
protecŃie a mediului;
− Nu se vor autoriza construcŃii în zona de protecŃie a cimitirului - o fâşie de 50m în jurul lui.

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Pentru clădirile anexe se va asigura durata minimă de însorire de 11/2h la solstiŃiu de iarnă.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
− Nu este cazul.
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent;
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor.
Art. 16 - Accese carosabile
− Se va asigura accesul carosabil;
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
Regimul de înălŃime: P
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Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Zona de gospodărie comunală:
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului;
− Procentul maxim de ocupare se stabileşte prin studiul de fezabilitate.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 10
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2
Art. 3

- Tipuri de subzone funcŃionale
− Zona pentru cai de comunicatie-ferovare
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− circulatii feroviare
-Functiunile complementare admise ale zonei:
spatii de deservire

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizări permise
− Se vor autoriza lucrări de întreŃinere şi renovare pentru clădirile existente.
− Se va autoriza executia constructiilor feroviare;
− Se va autoriza executia constructiilor cu functiuni complementare (spatii de deservire)
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− Se vor autoriza constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de
restabilire a circulatiei,precum si lucrari de semnalizare si constructii aferente acestora,numai cu avizul
Regiei Autonome S.N.C.F.R. si al Ministerului Transporturilor.
Art. 7
- InterdicŃii permanente
− Nu se vor autoriza locuinte.

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Se recomandă orientarea nord a depozitelor .
− Se va asigura durata minimă de însorire de 11/2 la solstiŃiul de iarnă.
Art. 10 - Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenŃial navigabile.
− Nu este cazul.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia S.N.C..R.
În zona de protecŃie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului
Transporturilor, următoarele:
− construcŃii şi instalaŃii aferente exploatării şi întreŃinerii liniilor de cale ferată;
− construcŃii şi instalaŃii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a
circulaŃiei:
− instalatii fixe pentru tractiune electrica
− instalaŃii de semnalizare, centralizare,bloc de linie automat,telecomunicatii,transmisiuni de date
si constructiile acestora.
ConstrucŃiile care se amplasează în zona de protecŃie a infrastructurii feroviare situată în intravilan
se autorizează cu avizul Regiei Autonome S.N. C.F.R. şi al Ministerului Transporturilor.
Lucrarile de investitii ale agentilor economici,ale institutiilor publice,care afecteaza zona de
protectie a infrastructurii feroviare,se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome “Societatea
Nationala a Cailor Ferate Romane “si al Ministerului Transporturilor si anume:
− cai ferate industriale
− lucrari hidrotehnice
− traversarea caii ferate de catre drumuri,prin pasaje denivelate;
− -subtraversarile liniilor de cale ferata,de retele de telecomunicatii,energie electrica,conducte sub
presiune de apa,produse petroliere si canale libere.
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În zona de protecŃie a infrastructurilor feroviare este interzisă amplasarea de construcŃii cu plantaŃii
care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare, efectuarea de lucrări care, prin natura lor, ar
afecta stabilitatea solului, alunecări de teren, surpări, modificarea nivelului pânzei freatice, precum şi
depozitarea sau prelucrarea materialelor inflamabile sau explozibile.
Prin zona de protecŃie a infrastructurii feroviare se înŃelege fâşia de teren, indiferent de proprietar,
cu lăŃimea de 100m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte şi de alta a căii ferate.
− Zona de siguranŃă a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren în limită de 20m fiecare,
situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaŃiilor de semnalizare şi de
siguranŃă a circulaŃiei şi a lucrărilor de protecŃie
Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent.
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor, în funcŃie de destinaŃie.
Art. 16 - Accese carosabile
− Se va asigura accesul carosabil;
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor;
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
Regimul de înălŃime: P, P+1.
Art. 23 - Aspectul exterior al clădirilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃii durabile;
− învelitori Ńigle;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
− Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiul de fezabilitate sau P.U.D.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi opace în zonele unde funcŃiunea o cere.
− Imprejmuirile nu trbuie sa impiedice vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare.
− Se recomanda ca imrejmuirile cu caracter temporar sa realizate din materiale rezistente bine ancorate
,prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale,si vopsite in culori distincte.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 11
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2
Art.3

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă pentru spatii verzi amenajate,sport si agrment
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− spatii verzi amenajate-teren de sport
Functiunile complementare admise ale zonei:
-spatii de deservire

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 5
-

Art.6
-

- Utilizări permise cu condiŃii
in zona cu interdictie temporara de constructie ,se vor autoriza constructii numai pe baza
unei documentatii de urbanism aprobate (PUZ sau PUD),cu respectarea prevederilor si
conditiilor puse de acestea,acestea fiind lucrari cu functiuni de sport si agrement,sau
compementare(spatii de deservire)
Interdictii temporare
interdictie temporara de constructie pana la elaborarea de P.U.D.sau P.U.Z. in zona

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Autorizarea executarii constructiilor pentru cladirile anexe se face cu respectarea conditiilor si a
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale.
− Terenurile de sport in aer liber vor fi orientate cu axa longitudinala pe directia nord-sud, cu
abatere de maximum 15 grade spre est sau vest.
− Se recomanda orientarea nord a depozitelor.
Art. 11

- Amplasarea faŃă de căile ferate din administraŃia S.N.C.F.R.

În zona de protecŃie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului
Transporturilor, următoarele:
− construcŃii şi instalaŃii aferente exploatării şi întreŃinerii liniilor de cale ferată;
− construcŃii şi instalaŃii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a
circulaŃiei:
− instalaŃii de semnalizare, centralizare.
ConstrucŃiile care se amplasează în zona de protecŃie a infrastructurii feroviare situată în intravilan
se autorizează cu avizul Regiei Autonome S.N. C.F.R. şi al Ministerului Transporturilor.
În zona de protecŃie a infrastructurilor feroviare este interzisă amplasarea de construcŃii cu plantaŃii
care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare, efectuarea de lucrări care, prin natura lor, ar
afecta stabilitatea solului, alunecări de teren, surpări, modificarea nivelului pânzei freatice, precum şi
depozitarea sau prelucrarea materialelor inflamabile sau explozibile.
Prin zona de protecŃie a infrastructurii feroviare se înŃelege fâşia de teren, indiferent de proprietar,
cu lăŃimea de 100m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte şi de alta a căii ferate.
Zona de siguranŃă a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren în limită de 20m fiecare,
situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaŃiilor de semnalizare şi de
siguranŃă a circulaŃiei şi a lucrărilor de protecŃie a mediului.
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
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− in zona aflata in interdictie temporara de constructie,amplasarea se va face conforf
Regulamentului din P.U.Z.-ul care va fi elaborat pentru zona respectiva.
Art. 16 - Accese carosabile
− Se va asigura accesul carosabil;
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor.
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje
3.3. Reguli de privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi
a caracterului zonei.
Regimul de înălŃime: P
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
− culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;
− faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
− Pentru zone de recreere nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului;
− Procentul maxim de ocupare se stabileşte prin studiul de fezabilitate sau P.U.D.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
− Pentru constructii si amenajari sportive,or fi prevazute locuri de parcare pentru personal,pentru
public si pentru sportivi ,in functie de capacitatea constructiei,dupa cum urmeaza:
-loc de parcare la 5-20 de locuri.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi transparente sau opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.
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U.T.R. nr. 13
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂłI
Art.1
Art. 2

- Tipuri de subzone funcŃionale
− zonă echipare tehnico-edilitară
- FuncŃiunea dominantă a zonei
− utilitate publică:
• staŃie epurare

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCłIONALĂ
Art. 4
- Utilizari permise
Se va autoriza constructia doar dupa intocmirea de P.U.D in zona trupului B8
Art. 5
- Utilizări permise cu condiŃii
− Măsuri de prevenire a deteriorării calităŃii apelor, cu respectarea zonelor de protecŃie a
lucrărilor de gospodărire a apelor, cu avizul primăriei şi al autorităŃilor competente în gospodărirea apelor.
Art. 6
- Interdictii temporare
-interdictie temporara de constructie pana la elaborare de P.U.D in zona trupului izolat B8
Art. 7
- InterdicŃii permanente
− Toate tipurile de construcŃii amplasate în zonele de protecŃie stabilite prin norme sanitare şi de
protecŃie a mediului;

CAPITOLUL 3 - CONDIłII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCłIILOR
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8
- Orientarea faŃă de punctele cardinale
− Se va asigura pentru toate încăperile clădirilor anexă durata minimă de însorire de 11/2h la
solstiŃiu de iarnă.
Art. 11 - Amplasarea faŃă de căi ferate din administraŃia S.N.C.F.R.
Nu este cazul.
-Art. 14 - Amplasarea faŃă de aliniament
− Se va păstra aliniamentul existent;
Art. 15 - Amplasarea în interiorul incintei
− Se va respecta distanŃa necesară pentru a asigura însorirea optimă a clădirilor.
Art. 16 - Accese carosabile
− Se va asigura accesul carosabil;
− Se va asigura accesul autocisternelor de intervenŃie pentru stingerea incendiilor.
− În funcŃie de capacitatea construcŃiei vor fi prevăzute:
• alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
• platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară
Art. 19 - Realizarea de reŃele tehnico - edilitare
Extinderea de reŃele sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare se realizează de către investitor
sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz, în condiŃiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul
interesat.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
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Art. 22 - ÎnălŃimea construcŃiilor
Regimul de înălŃime: P
Art. 23 - Aspectul exterior al construcŃiilor
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Se vor folosi:
− materiale de construcŃie durabile;
− finisajele exterioare adecvate funcŃiunii;
Art. 24 - Procentul de ocupare a terenului
Gospodăria apelor
− Pentru existent nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului;
− Procentul maxim de ocupare se stabileşte prin studiul de fezabilitate.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri
Art. 25 - Parcaje
− Se vor asigura suprafeŃe de parcare în incinte.
Art. 27 - Împrejmuiri
− Împrejmuirile vor fi opace în zonele unde funcŃiunea o cere.

NOTĂ:
În situaŃii speciale, prevederile actualului regulament pot fi modificate prin P.U.D.-uri, P.U.Z.-uri
sau alte studii de specialitate.

Întocmit,
arh. SORANA DEMA
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