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I. Dispoziții generale
Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General este adoptat de către
Consiliul Local în temeiul articolului 36, alineatul (5), litera c. din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și a Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General
de Urbanism.

Articolul 1
Rolul regulamentului local de urbanism
(1) Regulamentul Local de Urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent
Planului Urbanistic General, cuprinde şi detaliază prevederile Planului Urbanistic General
referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, în concordanţă cu Regulamentul
General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996.
(2) a. Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice
locale şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe întreaga
Unitate Administrativ Teritorială.
b. Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile cu caracter militar şi special, care se
autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt valabile pentru o perioada de 10 ani de la data aprobării
sale de către Consiliul Local. Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se poate
prelungi o singură dată, pe bază de hotărâre a Consiliului Local, până la intrarea în vigoare a
noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 10 ani de la data depăşirii termenului de
valabilitate.
(4) Prin prezentul regulament se stabilesc zonele din Unitatea Administrativ Teritorială care pot fi
construite doar pe baza unor documentații de urbanism elaborate ulterior (P.U.Z.–uri sau P.U.D.–
uri avizate și aprobate conform legii)
− Este obligatorie realizarea de Planuri Urbanistice Zonale pentru toate zonele care sunt
marcate astfel pe planșele desenate de Reglementări Urbanistice din cadrul prezentului Plan
Urbanistic General.
− Pentru zonele unde în prezentul Plan Urbanistic General nu este prevăzută ca obligatorie
elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu, autorizațiile de construire pot fi
emise direct în baza prevederilor prezentului Plan Urbanistic General și Regulamentului
Local de Urbanism.
(5) Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care
modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism și legii 350/2001;
aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local
de Urbanism se poate face numai prin proiecte avizate și aprobate conform legislației în vigoare,
si conform certificatelor de urbanism eliberate de administrația locală.
(6) Prezentul Regulament Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General, conține norme
obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. Autorizațiile de construire se
vor emite cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Planurilor Urbanistice Zonale
sau de Detaliu avizate conform legii.
(7) Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului localităţii se
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schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic General şi Regulamentului
Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform
prevederilor legale.
(8) Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter
general şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi
amenajarea teritoriului.
(9) Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de Urbanism trebuie să asigure corelarea
intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi
apărarea interesului public.
(10)Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile
Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi
plantat, pentru îmbunătătţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru
respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale.

Articolul 2
Baza legală a regulamentului local de urbanism

Art.
2
-

La baza elaborării Regulamentului stau în principal:
Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;
Legea nr. 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare;
Legea nr. 107/1996 privind apele;
Legea nr. 114/1996 privind locuințele;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I Reţele de transport
Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
II-a - Apa
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a
- Zone protejate
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
IV-a - Reţeaua de localităţi
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
V-a - Zone de risc natural
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanțe periculoase
Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
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Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de interes naţional
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a
conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;
Ordinul nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei
monumentelor istorice dispărute
Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Ordinul nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi
judeţene de gestionare a deşeurilor;
Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
Ordinul nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale
generatoare de riscuri tehnologice
Ordinul nr. 13/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de
elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General”, indicativ GP038/99;
„Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General,
reglementare tehnică”, indicativ GP038/99
Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.- 007 - 2000 din 10.04.2000
Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de
urbanism
Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor
adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în
prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism
Hotărârea nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor În vigoare de la 25 martie 1992, Formă aplicabilă de la 07 martie 1996

Consolidarea din data de 26 noiembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul
Oficial, Partea I nr. 49 din 07 martie 1996
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 571/1998; HG 678/1998.
Ultimul amendament în 08 noiembrie 1998.

- Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
- Hotărârea nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice;
- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor
de protecție sanitară și hidrogeologică
- Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe;
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- Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism
privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul
turismului;
- Hotărârea nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de
conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri
naturale;
- Hotărârea nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren, al hărţilor de hazard la inundaţii şi al
hărţilor de risc la inundaţii;
- Hotărârea nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea
şi reducerea efectelor inundaţiilor;
- Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe;
- Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
- Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism
privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul
turismului
- Hotărârea nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
- Hotărârea nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
- Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din 04.02.2014;
- Ordinul Miniserului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației
- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba;
- Codul Silvic din 2008;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanțe periculoase și a Ordinului nr. 3710/1212/99/2017 privind
aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din
cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de
amenajare a teritoriului și urbanism.

Art.
3

Articolul 3
Domeniul de aplicare
(1) Planul Urbanistic General al comunei împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de
teren, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin lege
al localităţii.
(2) Semnificaţia termenilor utilizaţi în prezentul regulament este cea indicată în cadrul Anexei nr. 2.
(3) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile
prezentului Regulament Local de Urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru
realizarea prezentelor prevederi.
(4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe
lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor
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aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un
regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.
(5) La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe
lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor
aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un
regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii.
(6) La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și
sănătății populației, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție
față de riscurile naturale, pentru protejarea și conservarea patrimoniului natural și construit, și a
vestigiilor arheologice.
(7) Intravilanul aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local conform legii şi figurat în planşele de
Reglementări Urbanistice ale Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren, prin borne,
potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 și a Ordinului nr. 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară. Suprafaţa intravilanului existent al comunei CIUGUD la data începerii elaborării
prezentului PUG era de 763,8737 ha. Suprafaţa intravilanului propus prin prezentul PUG este
de 680,9908 ha. Astfel, s-a propus restrângerea suprafețelor de intravilan cu 82,8828 ha pe
zonele ce nu au cunoscut dezvoltare în ultimii 10 ani.
(8) Zonificarea funcţională a comunei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi pe care le
cuprind localitățile şi de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile articolului
14 din Regulamentul General de Urbanism şi este evidenţiată în planşele de Reglementări
Urbanistice și planșele de Unități Teritoriale de Referință. Pe baza acestei zonificări și a UTRurilor s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare a construcţiilor, ce se vor aplica în
cadrul fiecărei zone funcţionale.
(9) Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă s-a făcut conform planşelor cuprinzând
delimitarea UTR - urilor, care face parte integrantă din prezentul Regulament.
Unitatea teritorială de referinţă (U.T.R.) este o reprezentare convenţională a unui teritoriu
având o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională, caracteristici morfologice unitare
sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu, fiind delimitat prin
limitele fizice existente în teren (limite de proprietate, ape, străzi, etc.). U.T.R. – ul poate
cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcţionale
sau părți din zone funcţionale diferite, şi este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor
corelate cu propunerile pieselor desenate. Limitele U.T.R. – urilor şi zonificarea funcţională
din cadrul acestora se regăsesc în planşele desenate care fac parte integrantă din prezentul
Regulament.
(10)Este obligatorie realizarea de Planuri Urbanistice Zonale pentru toate zonele care sunt marcate
astfel pe planșele desenate de Reglementări Urbanistice din cadrul prezentului Plan Urbanistic
General.

Art.
3
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II. Reguli de bază privind modul
de ocupare a terenurilor
Art.
4

Articolul 4
Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi
protejarea patrimoniului natural şi construit
Terenuri agricole din extravilan
(1) Extravilanul este ocupat în principal cu păduri, păşuni, fâneţe. Folosinţele terenului din
extravilan sunt evidenţiate în planşa de Încadrare în Teritoriu. Modificarea acestor suprafeţe este
permisă numai în sensul utilizării superioare a terenului agricol.
(2) Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ, se
poate face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată) şi a Legii 18/1991
(republicată).
(3) Unele construcţii care, prin natura lor, pot provoca efecte de poluare a factorilor de mediu pot fi
amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice,
evaluări de mediu etc., avizate de organele de specialitate privind protecţia mediului
înconjurător. De asemenea, fac excepţie construcţiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în
intravilan.
(4) Amplasarea construcţiilor pe orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de
calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi
livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă.
În cazul siturilor arheologice se pot autoriza construcţii numai după eliberare de sarcina
arheologică.
(5) Se exceptează de la prevederile alineatului precedent construcţiile cu destinaţie militară, căile
ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea
sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport
gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea de surse de apă.
Terenuri agricole din intravilan
(6) Terenurile agricole din intravilan își schimbă funcțiunea conform planșelor de Reglementări
Urbanistice, și se supun prevederilor articolului 4 din Regulamentul General de Urbanism
(H.G.R. 525/1996)
(7) Prin Planul Urbanistic General se stabileşte intravilanul nou al localităților aparținătoare
comunei. Introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localităţii după intrarea în vigoare
a prezentului PUG se va face numai în cazuri temeinic fundamentate şi în considerarea
interesului public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate şi condiţionate de
asigurarea realizării prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la reţelele edilitare şi, atunci
când este cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.
(8) Este permisă autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan pentru
toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse
de prezentul Regulament Local de Urbanism și de Certificatul de Urbanism emis pe baza
acestuia.
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Suprafeţe împădurite
(9) Suprafaţa împădurită de pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale a fost delimitată în planşa
de Încadrare în Teritoriu şi se supune prevederilor articolului 5 din Regulamentul General de
Urbanism (H.G.R. 525/1996) și a Codului Silvic.
(10)Terenurile delimitate în prezentul Plan Urbanistic General ca având folosință Pădure își vor
păstra utilizarea, fiind interzisă modificarea lor prin Planuri Urbanistice Zonale.
(11) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este
interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot
autoriza numai construcţiile necesare diminuării / eliminării riscurilor naturale, întreţinerii
pădurilor, exploatărilor silvice autorizate conform legii şi culturilor forestiere. La amplasarea
acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura
forestieră.
(12)Reducerea fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor
permise de Codul Silvic.
Resursele subsolului
(13)Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului se supune
prevederilor articolului 6 din Regulamentul General de Urbanism (H.G.R. 525/1996) și a
legislației în vigoare.
(14)Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării
şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale
subsolului, este interzisă.
Resurse de apă şi platforme meteorologice
(15)Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în
cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate
şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a
apelor.
(16)Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
(17)Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice judeţene,
pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.
Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate
(18)Ariile naturale protejate aflate pe teritoriul administrativ, la data aprobării prezentului
regulament sunt prezentate în Memoriul General aferent PUG și delimitate pe planșa de
Încadrare în Teritoriu aferentă PUG.
(19)Pentru ariile naturale protejate care dispun de un plan de management, autorizarea intervențiilor
de orice fel se va face cu respectarea prevederilor acelui plan, privind modurile de ocupare și
utilizare a terenurilor.
(20)Pentru ariile naturale protejate care, la data apropbării prezentului regulament, nu dispun de un
plan de management, se instituie interdicție temporară de construire, pînă la întocmirea și
aprobarea planului de management.
(21)Conform Legii apelor 107/1996 și a Ordonanței 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, se instituie fâșii de
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protecție în lungul cursurilor de apă, cu rol de protejare a vegetației malurilor și a lucrărilor de
pe malurile râurilor și a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic
și de legătură pietonală. Aceste zone au destinație de zone verzi și sunt reglementate ca zone Va
prin prezentul PUG.
(22)Este interzisă canalizarea râurilor (acoperirea cursului apei pentru alte utilizări decât poduri sau
pasarele, sau pe lungimi mai mari decât ampriza căii de transport care traversează albia).
Obiective de patrimoniu
(23)În interiorul zonelor de protecţie a monumentelor și siturilor arheologice, se va obţine în mod
obligatoriu avizul DJC, prin care se va impune, după caz, funcţie de locaţia, tipul şi suprafaţa
lucrărilor de construire propuse, evaluarea, supravegherea sau cercetarea arheologică preventivă.

Art.
5

Articolul 5
Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la
apărarea interesului public
Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu
excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri
mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de
stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului
judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.
(3) Zonele care prezintă riscuri naturale sunt marcate pe planșele de Încadrare în teritoriu,
Reglementări Urbanistice și Unități Teritoriale de Referință aferente prezentului PUG.
Expunerea la riscuri tehnologice
(4) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele
de interdicție, servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică,
conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de
infrastructură se va face cu aplicarea restricţiilor specifice, conform cadrului normativ în
vigoare.
(5) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent construcţiile şi amenajările care au drept
scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
(6) În sensul prezentului Regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de
poluare a aerului, apei sau solului.
(7) Zonele care prezintă riscuri tehnologice, zonele de interdicție și protecție aferente, precum și
zonele de protecție sanitară sunt marcate pe planșele de Încadrare în teritoriu, Reglementări
Urbanistice și Unități Teritoriale de Referință aferente PUG.
(8) Autorizarea executării construcțiilor în interiorul zonelor de protecție sanitară aferente
cimitirelor, surselor de apă potabilă, depozitelor de deșeuri, marcate ca atare pe planșele de
Reglementări Urbanistice și Unități Teritoriale de Referință se va face cu aplicarea restricțiilor
specifice, conform cadrului normativ în vigoare.
(9) Se vor respecta prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
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major în care sunt implicate substanțe periculoase și a Ordinului nr. 3710/1212/99/2017 privind
aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc
din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile
de amenajare a teritoriului și urbanism
Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice
(10)Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact avizat și aprobat conform prevederilor
legale. Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin
Ordinul nr. 1587/1997.
Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
(11) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de
urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut valoros şi
conformare spaţială proprie.
(12)Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii sunt
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.
(13)Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise sunt precizate și
detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și unitățile
teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
(14)Pentru parcelele pe care există, la momentul aprobării prezentului regulament, utilizări care nu
sunt admise prin prezentul regulament, nu sunt permise construcții sau amenajări care au ca
rezultat creșterea suprafeței utile destinate acestor utilizări.
Procentul de ocupare a terenului (POT și Coeficientul de Ocupare a Terenului (CUT)
(15)Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:
a. Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol
a construcției) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul
solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a
platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa
construită. (Legea 350/2001)
b. Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată
(suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul
suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau
spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile
de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie; (Legea
350/2001)
c. În înţelesul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, nivelurile construcțiilor/corpurilor
de clădire la care, cel puţin pe o latură a acestora, pardoseala este situată sub nivelul terenului
(carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă, sunt considerate
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subsoluri şi vor fi luate ca atare la calculul indicelui CUT.
d. Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:
− dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
− dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja
construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial,
adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii (Legea 350/2001).
(16)Conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, procentul maxim de
ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată
construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează:
− Zone centrale
max. 80%
− Zone comerciale
max. 85%
− Zone mixte
max.70%
− Zone rurale
max. 30%
− Zone rezidenţiale
− zonă exclusiv rezidenţială cu locuinţe P, P+1, P+2
max. 35%
− zonă rezidenţială cu construcții cu mai mult de 3 niveluri
max. 20%
− zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) max. 40%
− Zone industriale
▪ pentru cele existente nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului
▪ pentru cele propuse procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin
studiu de fezabilitate şi documentaţii de urbanism avizate şi aprobate conform
legii
− Zone de recreere: nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului.
(17)Pentru noile construcții realizate în intravilanul propus prin prezentul Plan Urbanistic General,
procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT) și regimul de
înălțime (H) trebuie să aibă valori mai mici sau cel mult egale cu valorile maxime stabilite prin
prezentul Regulament Local de Urbanism.
Lucrări de utilitate publică
(18)Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare
a teritoriului sau în Planul Urbanistic General, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică,
este interzisă.
(19)Prin lucrări de utilitate publică se înțeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin articolul 6 din
legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
(20)Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de
comunicaţii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie
electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului;
îndiguiri şi regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor;
derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor; staţii
hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale
periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări; lucrări de combatere a
Art.
eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor
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obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi
de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea; protejarea şi punerea în
valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale,
rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor
naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa
naţională.
(21)Pentru orice alte lucrări decât cele prevăzute la alineatul de mai sus, utilitatea publică se declară,
pentru fiecare caz în parte, prin lege.
(22)Tot prin lege se poate declara utilitatea publică în situaţii excepţionale, în cazul în care indiferent de natura lucrărilor - sunt supuse exproprierii lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri
şi situri istorice, cimitire, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau
rurale în întregime.
(23)Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism
sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.
(24)Drumurile şi căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentaţiile de urbanism vor fi
deschise circulaţiei şi accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului,
acestea fiind afectate de o servitute publică.
(25)Suprafeţele de teren grevate prin documentaţiile urbanistice aprobate de o servitute de utilitate
publică vor fi transferate în proprietate publică înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire.
(26)Sunt drumuri şi / sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeţe care îndeplinesc
cumulativ cerinţa de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor proprietari
persoane private şi de a fi prevăzute în mod expres ca atare în Planurile Urbanistice Zonale.

Articolul 6
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Amplasarea construcțiilor destinate locuinţelor trebuie să se facă în zone sigure, pe terenuri
salubre care să asigure:
(1) protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundaţii,
avalanşe etc.;
(2) reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca
urmare a poluării mediului;
(3) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;
(4) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea apelor reziduale menajere, a
apelor meteorice;
(5) sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere;
(6) sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau contaminanţi
biologici.
(7) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care
produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:
Ferme de cabaline, între 6-20 capete:
Ferme de cabaline, peste 20 capete:
Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete:
Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete:
Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete:

50 m
100 m
50 m
100 m
200 m
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Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete:
Ferme de păsări, între 51-100 de capete:
Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete:
Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete
şi complexuri avicole industriale:
Ferme de ovine, caprine:
Ferme de porci, între 7-20 de capete:
Ferme de porci, între 21-50 de capete:
Ferme de porci, între 51-1.000 de capete:
Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:
Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:
Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete:
Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:
Ferme şi crescătorii de struţi:
Ferme şi crescătorii de melci:
Spitale, clinici veterinare:
Grajduri de izolare şi carantină pentru animale:
Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:
Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor:
Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală:
Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din
exploataţiile zootehnice, platforme comunale:
Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine:
Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine:
Depozite pentru produse de origine vegetală
(silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor)
Staţii de epurare a apelor uzate:
Staţii de epurare de tip modular (containerizate):
Staţii de epurare a apelor uzate industriale:
Paturi de uscare a nămolurilor:
Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor:
Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase:
Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase:
Crematorii umane:
Autobazele serviciilor de salubritate:
Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane:
Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport:
Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne:
Parcuri eoliene:
Parcuri fotovoltaice:
Cimitire şi incineratoare animale de companie:
Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă
din sursă proprie)
Rampe de transfer deşeuri:

500 m
50 m
500 m
1.000 m
100 m
100 m
200 m
500 m
1.000 m
1.500 m
100 m
200 m
500 m
50 m
30 m
100 m
100 m
500 m
300 m
500 m
1.000 m
1.000 m
200 m
300 m
100 m
300 m
300 m
500 m
1.000 m
500 m
1.000 m
200 m
500 m
50 m
50 m
1.000 m
500 m
200 m
50 m
200 m.
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Orientarea faţă de punctele cardinale
(8) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de
orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 Hotărârea 525/1996 privind
Regulamentul General de Urbanism.
(9) Se vor respecta normativele cuprinse în Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei din 04.02.2014.
(10)Igiena şi confortul se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural, cât şi
prin evitarea amplasării la distanţe necorespunzătoare a construcţiilor unele în raport cu altele.
Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial navigabile
(11) În zona căilor navigabile și a cursurilor de apă potențial navigabile se pot autoriza, cu avizul
conform al Ministerului Transporturilor, următoarele lucrări:
a. construcții și instalații aferente căilor navigabile, de deservire, de întreținere și de
exploatare;
b. semnale vizuale, auditive și faruri, precum și alte amenajări referitoare la siguranța
navigației;
c. construcții pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri
de circulație, clădiri, construcții hidrotehnice pentru șantierele navale, gări fluviale și alte
lucrări similare;
d. traversări sau subtraversări ale căilor navigabile și ale canalelor și cursurilor de apă
potențial navigabile cu conducte de presiune (apă, gaze, țiței, abur) de linii electrice și de
telecomunicații, precum și traversările cu poduri și lucrările de amenajări hidroenergetice și
de artă;
e. adăposturi de iarnă pentru nave, stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie;
f. instalații de captare a apei din albia căilor navigabile și instalații de evacuare a apelor
reziduale sau de altă natură;
g. apărări de maluri de orice natură, diguri longitudinale și transversale și alte lucrări similare.
(12)În sensul prezentului regulament, prin zonă fluvială se înțelege fâșia de teren situată în lungul
țărmului apelor interioare navigabile sau potențial navigabile. Zona fluvială se stabilește de către
autoritatea de stat competentă, potrivit legii. În porturi, zona căilor navigabile coincide cu
incinta portuară.
Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
Nu este cazul.
Amplasarea faţă de aeroporturi
Nu este cazul.
Amplasarea faţă de căi ferate din administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R."
Nu este cazul.
Amplasarea faţă de drumuri publice
(13)Zonele de servitute şi de protecţie a căilor de comunicație rutiere vor ţine seama de prevederile
Hotărârea nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice, de Ordonanţa nr. 43/1997 privind
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regimul drumurilor, precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în
R.G.U.
(14)Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului
până la:
− 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
− 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
− 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la
5,00 m inclusiv;
− 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai
mare de 5,00 m.
(15)Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile
zonei drumului, delimitat după cum urmează:
− autostrăzi şi drumuri expres 50 m
− drumuri naţionale 22 m
− drumuri judeţene 20 m
− drumuri comunale 18 m
(16)Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor
rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a
drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru
drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.
(17)În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice:
− construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de
exploatare;
− parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv
funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte
instalaţii sau construcţii de acest gen.
− În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
(18)Autorizarea executării construcțiilor cu diferite funcțiuni, altele decât cele enumerate la alineatul
precedent este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform
legii.
(19)Străzile noi, străpungerile de străzi, lărgirile străzilor existente vor respecta amprizele și profilele
stabilite prin PUG, înscrise în planșele de Reglementări Urbanistice coroborate cu Anexa 3 la
prezentul rgulament.
(20)În zona drumurilor publice din extravilan se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraţiei publice:
− construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de
exploatare
− parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile
lor complementare: magazine, restaurante etc.)
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conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte
instalaţii sau construcţii de acest gen
(21)În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
(22)Autorizarea executării construcţiilor cu diferite funcţiuni, altele decât cele enumerate la alin.(1),
este permisă, cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
(23)Autorizarea construcţiilor în zonele rezervate pentru lărgirea amprizei străzilor (realiniere),
străpungeri de străzi şi realizarea de străzi noi, prevăzute de Planul Urbanistic General şi
marcate ca atare pe planşa Reglementări Urbanistice, este interzisă.
(24)În cazul măsurilor de lărgire a amprizei străzilor prevăzute de Planul Urbanistic General şi
marcate pe planşa Reglementări Urbanistice, poziţia noului aliniament precum şi retragerea
minimă a construcţiilor faţă de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism.
Amplasarea faţă de linii electrice aeriene
(25)Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă
coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.
(26)Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are
valorile:
− 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV;
− 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;
− 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;
− 75 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;
− 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.
Amplasarea faţă de conductele de gaze naturale
(27)Condiții tehnice:
a)Conform “Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze
naturale”, aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 118/2013, publicate în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 171bis/10.03.2014, vor fi respectate următoarele distanțe minime, pe
orizontală, între axa conductelor de transport gaze naturale și alte obiective:
− 20 m – locuințe individuale / colective, construcții industriale, sociale și
administrative cu până la 3 etaje inclusiv, dacă în unitatea de clasă de locație (UCL)
există până la 45 clădiri / unități separate dintr-o locuință colectivă. Dacă în UCL
există peste 46 clădiri/unități separate dintr-o locuință colective, distanța minimă este
de 200 m. (UCL = suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200m de fiecare
parte a axei unei conducte cu o lungime de 1600 m)
− 100 m – clădire sau spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren de joacă, zonă
de recreere sau alt loc public etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel
puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și
săptămânile nu trebuie să fie consecutive) în situația în care sunt mai puțin de 45
clădiri în UCL. Dacă există peste 46 de clădiri, distanța minimă este de 200m;
− 200 m – clădiri cu patru sau mai multe etaje
− 6 m – construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate cu
oameni
Art.
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6 m – păduri sau zone împădurite
20 m – stații electrice și posture de transformare a energiei electrice
50 m – depozite de gunoaie, depozite de dejecții animaliere
30 m – depozite de GPL, carburanți, benzinării
20 m – stații de epurare, gospodărire apă
6 m – diguri de protecție de-a lungul apelor
6 m – parcări auto
200 m – lucrări miniere (la suprafață sau în subteran)
1000 / 2000 m (amonte / aval) – balastiere în albia râurilor
Paralelism cu drumuri:
▪ Expres, autostrăzi – 50 m
▪ Naționale (europene, principale, secundare) – 22 m
▪ De interes județean – 20 m
▪ De interes local (comunale, vicinale, străzi) – 18 m
▪ De utilitate privată – 6 m
− Paralelism cu căi ferate:
▪ Cu ecartament normal – 50 m
▪ Înguste, industriale, de garaj – 30 m
− Paralelism cu rețele de utilități (apă, canalizare, cabluri electrice sau de
telecomunicații etc.) 5 m, cămine de vizitare – 6 m
− Cimitire, eleștee, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren tenis etc.) –
condiționate de măsuri suplimentare
b)În vederea obținerii avizelor de amplasament pentru alte obiective, cum ar fi: drumuri de
acces, rețele de utilități (apă și canalizare, conducte de distribuție gaze, cabluri electrice și
de telecomunicații etc.) care afectează conductele de transport gaze naturale și/sau
instalațiile aferente acestora, se vor depune documentații întocmite conform Ordinului
Comun nr. 47/1203/509/2003, emis de MEC, MTCT, MAI, publicat în monitorul Oficial nr.
611/29.08.2003.
c)La intersecția drumurilor cu conductele de transport gaze naturale, se vor respecta “Norme
tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” și prevederile
STAS 9312 – 87. De asemenea, conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform
aceluiași STAS) sau dale prefabricate din beton armat, după caz.
d)În confirmitate cu art. 109 – 113 din Legea Energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, SNT Transgaz beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra
terenurilor pe care sunt amplasate conductele și instalațiile aferente, în vederea lucrărilor de
reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor de
existență.
Amplasarea faţă de aliniament
(28)În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre proprietatea
privată/domeniul privat şi domeniul public.
(29)Construcțiile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, conform
reglementărilor pentru UTR-ul în care acestea se află, reglementări definite prin prezentul
Regulament Local de Urbanism.
(30)În
ambele situaţii din paragraful de mai sus, autorizaţia de construire se emite numai dacă
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înălţimea construcției nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al
construcției faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
(31) Fac excepţie de la prevederile alineatului anterior construcţiile care au fost cuprinse într-un plan
urbanistic zonal aprobat conform legii.
(32)Amplasarea construcțiilor față de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind
zonele și subzonele funcționale precum și unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul
Regulament.
(33)Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale
construcțiilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară
amenajată a terenului pe aliniament.
Amplasarea faţă de captările de apă (HG nr. 930/2005).
(34)În zonele de protecție sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape subterane, precum
și în partea de pe mal a zonelor de protecție sanitară cu regim sever instituite pentru
sursele de apă de suprafață, sunt interzise toate activitățile prevăzute pentru
zona de protecție sanitară cu regim de restricție, precum și:
a) amplasarea de construcții sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei și a
instalațiilor;
b) efectuarea de explozii, săpături și excavații de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepția celor strict necesare exploatării sursei și a
instalațiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a
oricăror substanțe poluante;
d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepția celor ce se
colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri
de asigurare a etanșeității sistemelor de canalizare.
(35)Pentru captările din cursurile de apă zona de protecție sanitară cu regim sever va fi determinată
după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale acesteia vor fi de:
a) 100 m, pe direcția amonte de priză.
b) 25 m, pe direcția aval de ultimele lucrări componente ale prizei;
c) 25 m lateral, de o parte și de alta a prizei.
(36)Pentru captările din lacuri zona de protecție sanitară cu regim sever va avea următoarele
dimensiuni minime, măsurate la nivelul minim de exploatare al captării:
a) 100 m radial, pe apă, față de locul în care este situat punctul de captare;
b) 25 m radial, pe malul unde este situată priza.
Amplasarea în interiorul parcelei
(37)Condiţiile de amplasare a construcțiilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele sunt
precizate în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile
teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.
(38)Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea construcțiilor unele
faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de Planuri Urbanistice Zonale,
dacă prevederile privind zona sau subzona funcţională sau unitatea teritorială de referinţă nu
dispun altfel.
(39)Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
▪ distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
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Codului Civil;
− Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit
sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere,
balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.
− Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului
numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar,
dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel
încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de
la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris
autentic.
▪ distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului
unităţii teritoriale de pompieri.
(40)Pentru construcţiile care se realizează după intrarea în vigoare a prezentului PUG, retragerile
faţă de limitele laterale vor respecta reglementările definite pentru fiecare zonă funcțională din
prezentul RLU

Art.
7

Articolul 7
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii și parcajelor
Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces direct
(cu o lăţime de minim 3.5 m) la drumurile publice proprietate domeniu public, conform
destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
(2) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 la
Hotărârea 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.
(3) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora.
(4) În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu
dizabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare;
(5) Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor din interiorul localităţilor.
a.Prin străzi se înţeleg drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire:
stradă, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc.
b.Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac
parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi.
c.Străzile din localităţile urbane mici sau rurale au următoarele funcţii şi caracteristici:
- străzi principale – cu două benzi de circulaţie pentru trafic dublu;
- străzi secundare – cu o singură bandă de circulatie pentru trafic de intensitate
redusă;
d.La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile urbane mici sau
rurale se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa
circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului
înconjurator, conform studiilor de impact, planurilor de urbanism şi amenajare a
teritoriului, de anchetele de trafic şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora
la cerinţele persoanelor cu handicap şi ale celor de vârsta a 3-a, precum şi pentru
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amenajarea pistelor pentru biciclişti.
e.Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizării şi reabilitării străzilor
din localităţile urbane mici şi cele rurale se avizează de către administratorul acestora.
f.La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile rurale se vor respecta
Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale publicate în
monitorul oficial al României, partea I, nr.138 bis/6.IV.1998.
Accese pietonale și pentru biciclete
(6) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
(7) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintrun drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de
acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate
de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.
(8) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
(9) Este interzisă realizarea de rampe ascendente sau descendente destinate accesului carosabil pe
parcele şi care intersectează circulaţiile pietonale producând denivelări. Parcurgerea diferenţei
de nivel între domeniul public şi proprietatea privată privată se va face exclusiv pe suprafaţa
celei din urmă.
(10)Acolo unde profilele o permit, se vor propune piste pentru circulația bicicletelor, care să
deservească traseele cel mai frecvent circulate de utilizatorii acestui tip alternativ de deplasare.
(11) Pe străzile cu rol de deservire locală traseele pentru biciclişti vor fi comune cu cele pentru
vehicule.
Parcaje
(12)Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite
numai dacă se asigură realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizaţia
de construire, în afara domeniului public, conform cerințelor prezentului Regulament.
(13)Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, utilizarea domeniului public pentru spaţii de
parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către administrația locală, conform legii.
(14)Suprafeţele şi numărul minim al parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea
construcţiei, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, anexa 5,
și Normativului pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP
24-97, din 28.11.1997
(15)În cazul imposibilităţii tehnice a asigurării, în interiorul parcelei, a spaţiilor de parcare prevăzute
prin prezentul regulament, sau în cazul existenţei unor restricţii privind realizarea de spaţii de
parcare, se va dovedi asigurarea parcajelor în următoarele condiţii:
a. solicitantul va face dovada asigurării spaţiilor de parcare pe o altă parcelă aflată la o
distanţă mai mică decât 250 m faţă de parcela pentru care se solicită autorizaţia de
construire, cu condiţia păstrării necesarului minim de spaţii de parcare pe a doua parcelă,
conform prezentului regulament;
b. solicitantul va concesiona, închiria sau va achiziţiona spaţiile de parcare din spaţiile
publice de parcare existente sau în curs de realizare, aflate la o distanţă mai mică decât 250
m faţă de parcela pentru care se solicită autorizaţia de construire. Autorizația de construire
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va fi eliberată doar după ce se rezolvă concesiunea, închirierea sau achiziția pentru spațiile
de parcare, pe o perioadă de timp echivalentă cu durata de funcționare a noii investiții;
(16)Se vor asigura spaţii destinate depozitării bicicletelor.

Art.
Articolul 8
8 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară și evacuarea deșeurilor
Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) În intravilanul localităților aparținătoare comunei nu se admit soluţii de alimentare cu apă şi
canalizare în sistem individual cu excepţia Unităţilor Teritoriale de Referinţă pentru care
prezentul Regulament permite în mod expres realizarea acestor soluţii.
(2) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza/finanța
de către administrația publică, furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar, parțial sau în
întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local și cu respectarea
parametrilor tehnici necesari.
(3) Lucrările de racordare și de branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
(4) Reţelele existente de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi reamplasate
subteran.
(5) Reţelele noi de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(6) Reţelele de distribuţie a gazului metan şi racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(7) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli
de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice
locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este
interzisă.
(8) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea,
în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare
edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.
(9) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării
noilor consumatori la rețelele edilitare existente în zonă.
(10)În sensul prezentului articol, prin soluţii de echipare edilitară în sistem individual se înţelege
asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate
pentru un imobil sau un grup de imobile.
(11) Autorizarea executării construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în zonele
de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă.
(12)Delimitarea zonelor de servitute și de protecție a rețelelor tehnico-edilitare se va face conform
SR 8591, septembrie 1997, indice de clasificare G 03 - Rețele edilitare subterane - Condiții de
amplasare și a legislației specifice în vigoare.
(13)Se va urmări limitarea pe cât posibil a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se vor realiza soluții de colectare, stocare, infiltrare
locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se va limita
impermeabilizarea suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori
impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul
natural.
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(14)Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un
drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe construcții, în funcţie de
dimensiuni şi de funcţiune.
Realizarea de reţele edilitare
(15)Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
(16)Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
(17)În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului din intravilanul localităţilor se interzice
montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele
de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a
automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură.
(18)Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alineatul precedent, se execută în varianta de
amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al
proprietarilor incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice.
(19)Se interzice amplasarea reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a
curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte
elemente/structuri de această natură.
(20)Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea
circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice
standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane.
(21)Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare
nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan
orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea.
(22)Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută, de regulă,
anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a reţelei
stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale autorităţilor administraţiei
publice, aprobate în condiţiile legii.
(23)Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea / extinderea /
modernizarea / reabilitarea reţelei stradale, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi
naţional situate în extravilanul localităţilor, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu
canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare sau tubulatură specială pentru rețelele
mai puțin voluminoase. În situaţia drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în
extravilanul localităţilor, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea
administratorului drumului.
(24)Extinderile de reţele, lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite, indiferent de
natura ori regimul reţelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de
racordare la aceste reţele, în limita capacităţii lor şi cu respectarea condiţiilor de exploatare,
oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua
reţea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita
capacităţii reţelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obţine o plată proporţională cu costul
dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine Art.
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proprietate publică.
Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(25)Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt
proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.
(26)Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică
a statului, dacă legea nu dispune altfel.
(27)Lucrările prevăzute la cele două alineate precedente, indiferent de modul de finanţare, intră în
proprietatea publică.

Art.
9

Articolul 9
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile
terenurilor pentru construcţii și ale construcțiilor
Parcelarea
(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate,
în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza
realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare
edilitară colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
(2) Autorizarea executării parcelărilor (divizarea unui teren în 4 sau mai multe parcele) sau
reparcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în
parte se respectă cumulativ condițiile din reglementările la nivelul unităţilor teritoriale de
referinţă, a zonelor şi subzonelor funcţionale din prezentul regulament.
(3) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare la
reţeaua de distribuţie a apei, la reţeaua de canalizare, la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
Autoritatea publică are dreptul ca în cazul în care pentru branşare este prevăzută o extindere a
reţelei publice de distribuţie să solicite, anterior autorizării construcţiei, realizarea efectivă a
extinderii rețelei.
(4) Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă
împărţire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultate având destinaţii şi/sau forme
diferite decât erau acestea la momentul iniţial. Reparcelarea se realizează prin unificarea şi apoi
dezmembrarea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau
nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi
asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate
publică.
(5) Operaţiunile de reparcelare sunt obligatorii pentru zonele asupra cărora se instituie prin
prezentul PUG obligativitate de elaborare de Planuri Urbanistice Zonale, marcate ca atare pe
planșele de Reglementări Urbanistice.
(6) In cazurile parcelărilor, se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care este
necesară eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea, în cazul loturilor provenite din
dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaţiei de construire
încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului şi a coeficientului de
utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar şi prin raportare la
suprafaţa parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele
propuse spre construire.
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Înălţimea construcţiilor
(7) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălţime,
respectiv a înălţimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementărilor privind unităţile
teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament. În situaţiile în care se prevăd atât un
regim maxim de înălţime, cât şi o înălţime maximă admisă, aceste condiţii trebuie îndeplinite
cumulativ.
(8) În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.
Numărul subsolurilor va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale.
(9) Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament o
interzice.
(10)În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota
terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire, în punctul aflat la mijlocul liniei
paralele cu aliniamentul şi care marchează retragerea de la aliniament, conform prezentului
regulament.
(11) În cazul construcțiilor amplasate pe terenuri în pantă, înălţimea maximă admisă poate fi
considerată pe întreaga amprentă la sol a construcției. În această situaţie, nici un punct al
construcției nu va depăşi planul paralel cu terenul şi care conţine punctul de înălţime maximă
admisă, măsurată conform alineatului anterior.
(12)Pentru construcțiile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depăşesc
regimul de înălţime şi/sau înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza
lucrări care duc la creşterea regimului de înălţime sau a înălţimii.

Articolul 10
Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor
Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei şi peisajul.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32)
(3) Se vor respecta reglementările din prezentul Regulament referitoare la elemente arhitecturale,
volumetrie, materiale, cromatică, decoraţiuni.
Paletă cromatică, materiale și texturi permise pentru construcții noi sau reabilitări ale
construcțiilor vechi
Culorile au caracter directiv și vor fi considerate ca reper în alegerea unor nuanțe cât mai apropiate din paletele de
vopseluri ale diverșilor producători.
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Culori de câmp - minim 70 % din suprafața totală a fațadelor
Pentru culori de câmp se poate folosi albul.

S 0300 - N

S 0505 - Y

S 0505 - B

S 0505 - Y60R

S 0505 - G30Y

S 0505 - R80B

Culori pentru soclu - maxim 20 % din suprafața fațadelor
S 3500 - N

S 2020 - G80Y

S 2005 - B

S 3010 - Y20R

S 2005 - G70Y

S 3020 - R90B

Culori pentru ornamente - maxim 10 % din suprafața totală a fațadelor
Pentru culori de ornamente se poate folosi albul.
S 0300 - N

Materiale permise pentru învelitoare

Țiglă ceramică
de tip solzi

Țiglă ceramică
de tip olane

Țiglă ceramică
de tip Jimbolia

Tablă lisă fălțuită
gri antracit

Materiale permise pentru fațade, cu acordul prealabil al administrației publice locale.
Prezentul regulament încurajează proiectele de arhitectură contemporană.

Lemn tratat, vopsit în culori naturale
neutre sau nuanțe de gri

Beton aparent

Cărămidă aparentă

Metal tip Corten

Sticlă

Combinații materiale

NOTĂ* În elaborarea paletei cromatice s-au folosit codurile de culoare NCS (Natural Colour System).
www.ncscolour.com
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Articolul 11
Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri
Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la Hotărârea 525/1996
privind Regulamentul General de Urbanism, și conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor
la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul Regulament.
(2) În cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spaţiilor plantate
prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizaţiei de construire va
participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spaţii verzi publice într-o zonă cât mai
apropiată parcelei în cauză, în suprafaţă egală cu diferenţa dintre necesarul minim pe parcelă şi
suprafaţa realizată pe parcelă, numai cu acordul administraţiei publice locale.
(3) Vegetaţia înaltă matură va fi protejată şi păstrată pe toată suprafaţa intravilanului propus,
conform condiţiilor prevăzute la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor
teritoriale de referinţă. În acest sens, documentaţiile de urbanism (PUZ şi PUD) vor consemna în
cadrul planşei „Situaţia existentă, difuncţionalităţi” poziţia exactă şi esenţa pentru arborii maturi
existenţi în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC) vor
cuprinde în planul de situaţie poziţia exactă, esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii
maturi existenţi pe parcelă, inclusiv a celor propuşi pentru tăiere, precum şi poziţia exactă şi
esenţa pentru arborii propuşi spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înţelege, în sensul
prezentului regulament, arborii ai căror trunchi, măsurat la 1 m deasupra solului, are o
circumferinţă egală sau mai mare decât 50 cm.
(4) La realizarea străzilor noi, precum şi la reabilitarea străzilor pe care nu există plantaţii, se vor
planta arbori, cu respectarea următoarelor condiţii:
− Pentru realizarea străzilor noi sau reglementarea de noi profile stradale pe străzi existente,
poziţiile, sistemul de plantare şi esenţa arborilor vor fi stabilite prin prin documentațiile de
urbanism tip PUZ;
− Pentru modernizarea străzilor existente, poziţiile, sistemul de plantare şi esenţa arborilor
vor fi stabilite prin documentațiile tehnice de infrastructură rutieră;
− arborii vor avea un număr minim de trei replantări în pepinieră;
− arborii vor avea înălţimea minimă de 2.5 m;
− arborii vor avea circumferinţa minimă a trunchiului de 15 cm (măsurată la un metru
deasupra solului);
− distanţa minimă între axa trunchiului şi poziţia reţelelor edilitare va fi de 1,5 m.
(5) Pentru realizarea spaţiilor verzi publice se poate face înscrierea acestora în cadrul Programului
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi, program
aprobat prin Legea 343/2007.
(6) Terenurile care nu sunt acoperite cu construcţii şi circulaţii carosabile şi pietonale, vor fi
acoperite cu gazon / iarbă / alte tipuri de vegetație joasă şi plantate cu un arbore (nu arbust) la
fiecare 100mp.
(7) Parcajele vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.
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Împrejmuiri
(8) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:
− împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
− împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente
construcțiilor şi/sau integrării construcțiilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor.
(9) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul
aspectului exterior al construcţiei. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel
al construcțiilor aflate pe parcelă.
(10)Dacă reglementările privind unităţile teritoriale de referinţă nu prevăd altfel, împrejmuirile
orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și stâlpi cu
grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca maxim
70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar, ori
lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea vegetaţiei.
Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m (conform imaginilor de mai jos).
Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.
(11) Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m (conform
imaginilor de mai jos) și vor fi construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
(12)Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 70% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
(13)Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public.
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Aspectul împrejmuirilor (gardurilor)
(15)Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale simple – piatră, zidărie, lemn, și
metal)
(16)Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor este la fel de important ca cel al construcțiilor și va fi
corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se
încadrează în reglementările prezentului RLU. Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt
metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției principale şi al gardurilor alăturate (dacă
acestea respectă principiile estetice din prezentul RLU);
(17)Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
(18)Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
(19)Se permite realizarea de împrejmuiri fără soclu pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor,
cu acordul vecinilor direcți, atâta timp cât scurgerea apelor meteorice se realizează în interiorul
parcelei și nu pe domeniul public sau pe alte proprietăți private, și deșeurile vegetale din
interiorul parcelei (frunze, crengi, iarbă tăiată etc.) nu ajung pe domeniul public
(20)Prezentul regulament încurajează realizarea de împrejmuiri transparente dublate de gard viu
(21)Este interzisă executarea împrejmuirilor din prefabricate de beton turnat și / sau colorat, din bare
sau structuri de inox, din policarbonat sau plastic, sau din tablă colorată sau ondulată;
(22)Este interzisă vopsirea împrejmuirilor în culori vii/stridente sau cu bronz/auriu/argintiu.
(23)Este interzisă realizarea / placarea soclului împrejmuirilor cu faianță, marmură, piatră lăcuită /
vopsită, mozaicuri colorate strident sau alte materiale nepotrivite.
(24)Se permite realizarea de nișe sau decroșuri de formă regulată în cadrul împrejmuirilor pentru a
permite amenajarea la stradă de jardiniere plantate (acestea trebuie să se situeze în interiorul
limitelor de proprietate și vor fi amenajate și întreținute de proprietarii de care aparțin
respectivele amenajări.
(25)Materiale permise pentru soclu și stâlpi: zidărie de cărămidă (aparentă sau tencuită), piatră
naturală nelăcuită, structuri metalice de tip gabion, structuri metalice simple, beton aparent.
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Articolul 12
Intrarea în vigoare şi reglementarea situaţiilor tranzitorii
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul Regulament produce efecte şi devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin
aprobarea de către Consiliul Local.
(2) Prezentul abrogă şi înlocuieşte Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic
General al comunei aflat în vigoare până la avizarea și aprobarea prezentului PUG și RLU.
Reglementarea situaţiilor tranzitorii
(3) Odată cu aprobarea prezentului PUG nu vor mai fi aprobate noi Planuri Urbanistice Zonale cu
Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu decât cu preluarea prevederilor
prezentului Regulament şi a Planului Urbanistic General.
(4) Suprafețele pentru care au fost elaborate anterior prezentului PUG PUZ-uri pentru dezvoltare
sunt marcate pe planșele de Situație existentă.
(5) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc
efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora. Prelungirea acestora se va face cu actualizarea
prevederilor cuprinse în prezentul RLU.
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III. Zonificarea funcțională
Planul Urbanistic General stabileşte următoarele reglementări, la nivelul zonelor funcţionale, a
subzonelor funcţionale şi a Unităţilor Teritoriale de Referinţă:

Art.
13

Articolul 13
Zone și subzone funcționale
Intravilan
MI
C

Ansambluri și monumente istorice, zone de protecție
Zonă centrală (conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice,
servicii de interes general și locuințe)
Lr
Zonă locuire individuală cu dotări complementare
dezvoltată pe un parcelar de tip rural (cu anexe gospodărești și grădini cultivate)
Lu
Zonă locuire individuală cu dotări complementare
dezvoltată pe un parcelar de tip urban
Lua Zonă locuire individuală cu dotări complementare
dezvoltată pe un parcelar de tip urban, realizat anterior prezentului PUG
Lc
Zonă locuire individuală cu grad ridicat de confort și dotări complementare
T
Zonă pentru funcțiuni de turism
ISc
Zonă de instituții și servicii - culte
PS
Zonă unități de producție și servicii mixte
Pa
Zona mici unități de producție cu profil agricol
Vn
Zona spațiilor verzi publice amenajate cu acces nelimitat
SA
Zona cu funcțiuni de sport, agrement, recreere, cu acces limitat
Va
Zona spațiilor verzi publice situate de-a lungul cursurilor de apă
Gc
Zona gospodăriei comunale
Gcc Zona gospodăriei comunale - cimitire
TC
Zona căilor de comunicaţie
TE
Zona terenurilor destinate rețelelor tehnico-edilitare pentru energie regenerabilă
ZDS Zonă cu destinație specială
Rez Zona rezervelor de teren, destinate dezvoltării viitoare a localității

Extravilan
Zona cursurilor/oglinzilor de apă în extravilan
Zona terenurilor agricole
Zona terenurilor împădurite
Zona terenurilor ocupate cu păşuni şi fâneţe
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Articolul 14
Structura conţinutului regulamentului
Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate
conform următorului conţinut:
Generalități
Condiționări primare
Reglementări pentru spațiul public
SECŢIUNEA I
Articolul 1
Articolul 2
Articolul 3

Utilizare funcțională
Utilizări admise
Utilizări admise cu condiționări
Utilizări interzise

SECŢIUNEA II
Articolul 4
Articolul 5
Articolul 6
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 9
Articolul 10
Articolul 11
Articolul 12
Articolul 13
Articolul 14

Condiții de amplasare, echipare și configurare a construcțiilor
Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)
Amplasarea construcțiilor față de aliniament
Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor
Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă
Circulații și accese
Staționarea autovehiculelor
Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor
Aspectul exterior al construcțiilor
Condiții de echipare edilitară
Spații libere și plantate
Împrejmuiri

SECŢIUNEA III
Articolul 15
Articolul 16
Articolul 17

Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului
Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
Tabel sintetic indicatori urbanistici (unde este cazul)
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IV. Prevederi la nivelul zonelor funcționale din
intravilan

MI
Ansambluri şi monumente istorice, situri arheologice,
zone de protecție
*Notă 1 Regulile particulare cu privire la modul de ocupare a terenurilor şi modul de construire în
zonele de monumente istorice și situri arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice 2015 vor
respecta legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
*Notă 2 Reglementările care se aplică monumentelor istorice, conform Legii 422/2001, sunt aplicate
tuturor construcţiilor, monument istoric sau nu, aflate în interiorul parcelelor Monumentelor Istorice,
a siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție.
*Notă 3 Intervenţiile asupra imobilelor clasate ca monument istoric (LMI), sit arheologic (RAN) sau
pentru imobilele situate în zona de protecție a monumentelor istorice sunt condiţionate de obţinerea
unui aviz favorabil al Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al Direcției
Județene/Regionale pentru Cultură (pentru monumentele de categoria A, B sau situri arheologice
clasate în RAN), conform prevederilor Legii 422/2001 republicată și a Ordonanţei nr. 43/2000.
Pe teritoriul administrativ al comunei nu există monumente istorice construite cu valoare de
patrimoniu, cuprinse în Lista Monumentelor Istorice 2015, ci doar situri arheologice clasate în LMI
2015 și Repertoriul Arheologic Național, conform tabelelor de mai jos.
Lista monumentelor istorice (LMI 2015) clasate la data elaborării prezentului regulament:
Poziție
LMI

COD LMI

Denumire

Localitate

Adresă

AB-I-s-B-00026

Situl arheologic de la
Ciugud
Situl arheologic de la
Ciugud

sat CIUGUD;
comuna CIUGUD
sat CIUGUD;
comuna CIUGUD

50

AB-I-m-B-0026.01

Aşezare

sat CIUGUD;
comuna CIUGUD

„Gorneţ”

51

AB-I-m-B-0026.02

Aşezare

sat CIUGUD;
comuna CIUGUD

„Gorneţ”

48

AB-I-s-B-00025

49

65

AB-I-s-B-00034

Aşezarea fortificată
Zidava

66

AB-I-s-B-00035

Aşezare

99

AB-I-s-B-00046

190

AB-I-s-B-00081

sat DRÂMBAR;
comuna CIUGUD

sat DUMBRAVA;
comuna CIUGUD
sat HĂPRIA;
Necropolă tumulară comuna CIUGUD
Situl arheologic de la sat TELEAC;
Teleac
comuna CIUGUD

„Cariera de Bentonită”

Datare
Neolitic

„Gorneţ”

„Dealul Gruieţ”, pe malul
stâng al Mureşului, la 4
km de Alba Iulia, deasupra
„Râpii Roşii” şi a satului
Teleac
„Vărar”, la 1 km V-SV de
marginea satului
„Gruiul Cetăţii”, la 1 km
N de marginea satului
„Gruşeţ - Hârburi”, la
marginea de NE a satului

Epoca
medievală
timpurie
Epoca
romană
Latène,
Cultura geto
- dacică
Neolitic
AB-I-sB-00046
Hallstatt
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Siturile arheologice din Lista Monumentelor Istorice 2015, coroborate cu Repertoriul Arheologic
Național:
Cod
LMI
RAN
2015
1106.01 AB-I-sB-00035

1106.06

1106.05

Denumire
Situl arheologic de la Limba
(Dumbrava) - Vărar. Situl se află la
ieşirea spre Oarda, pe malul stâng al
Mureşului, la sud-est de şosea şi
parţial de sectorul Coliba Barbului, la
nord-vest de lunca Mureşului, la est
de pârâul Ghişoilor şi la vest de
pârâul Şcoalei.
Situl arheologic de la Limba-Coliba
Barbului. În Podişul Secaşelor, la SV
de Limba, pe partea stângă a DJ
107C
Situl arheologic de la Limba-În
Coastă. Situl arheologic se află la
ieşirea din localitatea Limba, spre
vest, în dreapta şoselei ce duce spre
Oarda de Jos (D.J. 107C), înainte de
podul peste pârâul Ghişoilor
(Chişoilor) care de varsă, la nord, în
Mureş.
Situl arheologic de la CiugudGorneţ. Situl se află la sud de sat, pe
malul stâng al Mureşului.

Categorie

Tip

Jud.

Localit.

Cronologie

Neolitic, Epoca
bronzului,
Hallstatt / sec.
VII a. Chr

locuire
civilă

Aşezare

Limba,
Alba com.
Ciugud

locuire

Aşezare

Alba

Limba,
com.
Ciugud

Epoca
bronzului,
Neolitic

locuire
civilă

Aşezare

Alba

Limba,
com.
Ciugud

Eneolitic

1080.01 AB-I-sB-00026;
Ciugud,
AB-I-slocuire
Aşezare
Alba
com.
B-00026.01;
civilă
Ciugud
AB-I-sB-00026.02
1124.01
Situl arheologic de la Şeuşa - La
cărarea morii. pe drumul ce leagă
Șeușa,
Șeuşa de Daia Română, în perimetrul locuire
Aşezare Alba com.
civilă
vechii cariere de bentonită, pe malul
Ciugud
stâng al pârâului Şeuşiţa
1133.01 AB-I-sFortificaţia hallstattiană de la Teleac
Teleac,
B-00081
- Gruşeţ - Hârburi. la marginea de fortificaţie fortificaţie Alba com.
NE a satului
Ciugud
1115.02
Necropola din epoca bronzului de la
Hăpria,
Hăpria - Capu Dosului. la N de sat, descoperire
necropolă
Alba
com.
faţă în faţă cu Măgura Străjii, la 2 km funerară
Ciugud
SE de râul Mureş
1115.01 AB-I-sNecropola tumulară de la Hăpria Hăpria,
B-00046
Gruiul Cetăţii. la 1 km N de descoperire necropolă Alba com.
funerară
marginea satului
Ciugud
1099.01 AB-I-sAșezarea dacică de la DrâmbarDrîmbar,
B-00034
Dealul Gruieţ, la 4 km de Alba Iulia, locuire
Aşezare
Alba
com.
deasupra „Râpii Roşii” şi a satului
civilă
fortificată
Ciugud
Teleac, pe malul stâng al Mureşului
1080.02 AB-I-s-B
Așezarea neolitică de la CiugudCiugud,
locuire
00025
Cariera de Bentonită
aşezare Alba com.
civilă
Ciugud
1124.02
Situl arheologic de la Şeuşa Gorgan. Podişul Secaşelor, delimitat
Şeuşa,
de văile Secaşelor şi Hăpriţei, la 3 locuire
aşezare Alba com.
civilă
km E de Mureş, pe malul stâng al
Ciugud
Mureşului

Hallstatt, Epoca
romană, Epoca
medievală / sec.
IX-XI
Neolitic, Epoca
romană, Epoca
medievală,
Latène, Epoca
bronzului
Hallstatt
Epoca
bronzului
Necunoscută

Latène

Neolitic
Eneolitic,
Epoca
bronzului
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1124.03

Topor neolitic de la Şeuşa-Hotarul de
descoperire
Sus
izolată

obiect
izolat

1115.03

Aşezarea neolitică de la Hăpria-Lisu
Străjii

locuire
civilă

aşezare

1115.04

Aşezarea neolitică de la Hăpria-Vadu
Morii

locuire
civilă

aşezare

Şeuşa,
com.
Ciugud
Hăpria,
Alba com.
Ciugud
Hăpria,
Alba com.
Ciugud
Alba

Neolitic
Neolitic
Neolitic

Pentru mai multe detalii se va consulta Studiul Istoric General anexat PUG.
Este obligatoriu ca pe suprafața situată atât în intravilan cât și în extravilan a monumentelor
istorice și siturilor arheologice clasate În LMI 2015 și RAN și a zonelor lor de protecție, indiferent
de natura proprietăţii asupra terenului (public sau privat) sau de modul de folosinţă al acestuia
(neconstruit, amenajat, construit) pentru orice intervenţie de lucrări, să se aibă în atenţie următoarele
măsuri de conservare a valorilor arheologice propuse prin documentaţii sau descoperite în timpul
lucrărilor:
− realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea lucrărilor;
− supraveghere arheologică pe întreaga durată de execuţie a săpăturilor de orice fel pentru
zonele unde sondajele au dovedit existența unor valori arheologice;
− interveţia autorizată de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei de descărcare de
sarcină arheologică, conform legislaţiei în vigoare.
Extras din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
CAPITOLUL I
Monumentele istorice
Art. 8.
(1) Monumentele istorice se clasează astfel:
a) în grupa A - monumentele istorice de valoare națională și universală;
b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
Art. 9.
(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor
topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile
monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a
monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural.
(2) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele
aferente zonele de protecție delimitate
(4) În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire
prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii.
Art. 10.
(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de
conservare.
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă
economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local.
(4) Aplicarea de servituți care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea
monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție este interzisă.

MI

Art. 11.
(1) Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor din zona lor de protecție, precum
și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile stabilite prin
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prezenta lege.
(2) Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea, precum și degradarea monumentelor
istorice sunt interzise și se sancționează conform legii.
CAPITOLUL III
Intervenții asupra monumentelor istorice
Art. 23.
(1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de
către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.
(2) În sensul prezentei legi, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare,
amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul
monumentelor istorice;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier
fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice;
d) schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele
de protecție a monumentelor istorice.
(3) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile
prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și
Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și
Identității Naționale și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 24.
(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în
zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza
avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și a celorlalte avize, potrivit
dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a
funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare
și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și
controlul propriu ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv ale serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, în condițiile legii.
(3) În condițiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de
specialitate, personalul de inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în
legalitate, să aplice sancțiuni și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze
organele de cercetare penală.
(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a
proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către
Ministerul Culturii și Identității Naționale, cu respectarea exigențelor specifice domeniului
monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții.
(5) Protejarea și conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase
decopertate se fac, în condițiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului științific al
șantierului și a instituției organizatoare.

MI
Pagina !43 din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

Extras din Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 2.
(1) Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor distruse ori
dispărute, şi siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau
subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: aşezări, necropole, structuri, construcţii, grupuri
de clădiri, precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;
2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care
acestea au fost descoperite;
(8) Etapele cercetării arheologice pot fi iniţiate sau desfăşurate ca urmare a cererii unei persoane fizice
ori juridice de drept public sau privat.
CAPITOLUL II
Protejarea patrimoniului arheologic
Art. 3.
(3) Cercetarea arheologică se realizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, de către personalul de
specialitate atestat şi înregistrat în Registrul arheologilor, conform prevederilor Regulamentului
săpăturilor arheologice din România, precum şi cu respectarea normelor privind standardele şi
procedurile arheologice şi în acord cu principiile Codului deontologic al arheologilor din România.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate
acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, conform legii, de
activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.
Art. 5.
(2) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost
evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.
(3) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condiţiile
prezentei ordonanţe, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în
care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.
(4) Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat de
legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac
parte din patrimoniul cultural naţional.
Art. 8.
(1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi oficiile din subordinea sa au obligaţia să
includă zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic naţional, în
planurile cadastrale şi în hărţile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.
(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic naţional, se includ în
cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale şi construite.
Art. 10.
Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către
descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și
Identității Naționale.
Art. 11.
Proprietarii terenurilor sunt scutiţi de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafeţele afectate de
cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării acestora.
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C
Zonă centrală
(conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice,
servicii de interes general şi locuinţe)

* Notă

Pentru zona centrală este obligatorie elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
(Legea 350/2001, art. 47, paragraf 3)

Generalități
Zona este ocupată în principal cu funcțiunea de locuire individuală, pe lângă aceasta existând aici și
diverse dotări și servicii de interes public şi general. Funcțiunile ocupă un țesut parcelar specific
zonelor rurale, dezvoltat în principal perpendicular pe căile principale de circulație.

Condiționări primare
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit
intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile / corpurile parazitare
sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
PUZ-ul de zonă centrală sau PUZ-urile / PUD-urile elaborate ulterior prezentului Regulament vor
include şi detalia în mod obligatoriu prevederile acestuia în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile
de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a
clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.

Reglementări pentru spațiul public
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
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mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare, în zonele unde se reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
-

-

-

-

C

-

Funcțiuni administrative
Funcțiuni financiar-bancare
Funcțiuni terțiare
Funcțiuni de cultură
Funcțiuni de învățământ
Funcțiuni de sănătate
Funcțiuni de turism și agroturism
Funcțiuni de locuire
Unități cu destinație specială
Funcțiuni de cult
Funcțiuni sportive
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
Activităţi agricole (agricultură, legumicultură, livezit, viticultură, solarii, răsadniţe, pepiniere
viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosinţă industrială, farmaceutică sau
decorativă), cu următoarele condiţii:
- să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- depozitarea utilajelor şi a materialelor folosite pentru desfășurarea acestor activități să
se realizeze în interiorul clădirilor
Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admise în zonă, cât
și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise în zonă decât locuirea, vor avea o
suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de minim 16m.
indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zona centrală, depozitarea utilajelor,
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materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.
- Pentru ca parcelele care adăpostesc funcțiuni turistice să fie construibile, suprafața minimă a
lotului este de 2000 mp și front la stradă de minim 20 m
- Ca excepție la paragraful de mai sus, pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de
agroturism pentru care se face dovada accesării de fonduri europene pentru construire vor avea
acces direct dintr-o circulație publică proprietate domeniu public (nu prin servitute), o suprafață
minimă de 1000 mp și un front la stradă de minim 16 m.

-

-

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această
reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri publicitare etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă, fie că acestea sunt de interes public, fie privat
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile conform prezentului PUG care au ca scop evitarea
cererii acordului vecinilor pentru noile dezvoltări
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
Se consideră construibile parcelele aparținând țesutului parcelar tradițional care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
• Au front la o singură stradă aflată în domeniul public
• Frontul la stradă are o lungime de minim 8 m
• Au adâncimea parcelei de minim 40 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 400 mp
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
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- Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admise în zonă, cât
și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise în zonă decât locuirea, vor avea o
suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de minim 16m.
- Pentru ca parcelele care adăpostesc funcțiuni turistice să fie construibile, suprafața minimă a
lotului este de 2000 mp și front la stradă de minim 20 m
- Ca excepție la paragraful de mai sus, pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de
agroturism pentru care se face dovada accesării de fonduri europene pentru construire vor avea
acces direct dintr-o circulație publică (nu prin servitute), o suprafață minimă de 1000 mp și un
front la stradă de minim 16 m.
- Pentru parcelele pe care se dorește realizarea de alte funcțiuni permise în zonă în afară de cea de
locuire, suprafețele minime vor fi determinate astfel încât să permită buna funcționare a activității
propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin acesta.
Acestea nu vor fi mai mici de 1000 mp. În aceste cazuri este obligatorie elaborarea de Planuri
Urbanistice de Detaliu care să reglementeze din punct de vedere urbanistic parcela.
- Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere).
- Pentru parcelele cu forme atipice (care nu au formă regulată, dreptunghiulară, specifică
parcelarului tradițional din zonă) este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu
care să detalieze din punct de vedere urbanistic ocuparea parcelei în cauză.
* Parcelele din interiorul țesutului parcelar tradițional, care au lungime foarte mare și deschidere la
două străzi aparținând domeniului public (iar la una din străzi există în prezent construcții), pot fi
divizate în adâncime în maxim două parcele, parcela liberă de construcții rezultată fiind
construibilă doar dacă respectă următoarele reglementări:
• Are front la o singură stradă aflată în proprietate domeniul public, stradă cu profil
reglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
• Frontul la stradă domeniu public are o lungime de minim 14 m
• Au adâncimea parcelei de minim 40 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 560 mp
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă

-

-

-

C

Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Alinierea construcțiilor este obligatorie.
În situaţiile în care există alinieri unitare ale construcțiilor vecine (aceeaşi retragere faţă de
aliniament pe cel puţin două parcele alăturate - stânga și dreapta), atunci noile construcții se vor
retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi construcțiile vecine. (exemplul 4)
În situațiile în care ambele construcții vecine (stânga, dreapta) sunt dispuse la stradă (alinierea
construcțiilor coincide cu aliniamentul), atunci noile construcții se vor dispune de asemenea la
stradă. (exemplul 1)
În situațiile în care nu există alinieri unitare ale construcțiilor vecine, atunci noile construcții se
vor dispune aliniat cu una dintre construcțiile vecine. (exemplul 2, exemplul 3)
În situațiile în care nu există construcții pe loturile vecine, retragerea obligatorie de la
aliniament a noii construcții este de 5m.
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Exemplul 3

Exemplul 4

Alinierea obligatorie a construcțiilor
Aliniament

- Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
- Toate construcţiile se vor amplasa în interiorul unei fâșii de teren adiacentă străzii (bandă de
construibilitate), care are o adâncime de maxim 40 m de la aliniament. Fac excepție de la
această reglementare amenajările cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii
(filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror suprafaţă însumată nu va
depăși 25 mp. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
- Nu se permite realizarea unei a două construcții pe aceeași parcelă, în afara benzii de
construibilitate adâncă de 40 m (vezi paragraful anterior).
- Pe fundul fâşiei construibile (în interiorul benzii de construibilitate) se pot amplasa transversal pe
parcelă, cu retrageri laterale mai mici (dar nu mai puțin de 1 m) faţă de limitele laterale de
proprietate, clădiri destinate activităţilor manufacturiere, de mică producţie sau agricole, cu
condiţia ca acestea să aibă o adâncime de maximum 7 m, un singur nivel suprateran, înălţimea la
cornişă de maximum 4,50 m și fațade laterale fără goluri. (Conform ilustrațiilor de la Articolul 6
de mai jos)
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. În aceste situații este
obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de detaliu care să reglementeze parcela.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
✴ Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 14 m (ilustrațiile 1 și 2
de mai jos):
- În cazul existenţei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate, construcțiile se vor
alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 40 m, măsurată de la
aliniamentul la stradă. Pe latura opusă a parcelei, construcțiile se vor retrage în mod
obligatoriu de la limita de proprietate cu o distanţă de minim 3 m.
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- În cazul în care faţă de una din limitele laterale de proprietate, construcția învecinată e situată
la o distanţă mai mică de 2,00 m (în general 0,60 m), noua construcție se va retrage de la
această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanţă de minim 3 m. (această
reglementare nu se poate aplica decât pe una din laturile parcelei)
- În cazul în care faţă de una din limitele laterale de proprietate, construcția învecinată e situată
la o distanţă mai mare de 2,00 m, noua construcție se va putea retrage de la limita de parcelă
cu minim 0,60 m (această reglementare nu se poate aplica decât pe una din laturile parcelei).
- În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se vor aplica aceleași reguli
de mai sus, porţiunea de construcţie existentă, care nu se încadrează în reglementări putând fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime sau volumetria generală.
- În cazul în care nu există construcții pe nici una din parcelele vecine, noile construcții se vor
retrage de la limitele laterale cu minim 3 m. Dacă dimensiunile parcelei nu permit acest lucru,
atunci parcela este neconstruibilă și este necesară unificarea cu una/mai multe parcele vecine
pentru ca aceasta să devină construibilă (să permită retrageri de 3m de la ambele limite
laterale ale parcelei)
✴ Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare 14 m (ilustrațiile 3 și 4 de mai jos):
- În cazul existenţei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate, construcțiile se vor
alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 40 m, măsurată de la
aliniamentul la stradă. Pe latura opusă a parcelei, construcțiile se vor retrage în mod
obligatoriu de la limita de proprietate cu o distanţă de minim 3 m.
- În cazurile în care nu există nici un calcan pe limitele de parcelă, noile construcții se vor
retrage cu minim 3 m de la ambele limite laterale ale parcelei.
- În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se vor aplica aceleași reguli
de mai sus, porţiunea de construcţie existentă, care nu se încadrează în reglementări putând fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime sau volumetria generală.
✴ Pentru toate parcelele
- Retragerea de la limita posterioară a parcelei va fi de minim 10 m.
- În determinarea poziţiei clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe şi
provizorii.

Minim
0,6 m

Aliniament

Ilustrație 1

min 10 m
Grădină

Limită laterală 2

Bandă de construibilitate
Maxim 40 m în adâncimea lotului,
masurată de la aliniament
Retragere de la limita posterioară
a lotului, minim 10 m
(interdicție de construire)
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Ilustrație 2

Stradă

Minim 3
m

Limită
posterioară

Posibilitate
de edificare

Aliniament

Domeniu
public

Ilustrație 3

min 10 m

40 m
Maxim 7 m
Anexe

Front la stradă
mai mare de 14 m

Minim
3m

Limită laterală 1

Limită laterală 2

Bandă de construibilitate
Maxim 40 m în adâncimea lotului,
masurată de la aliniament
Retragere de la limita posterioară a
lotului, minim 10 m
(interdicție de construire)
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Retragere minimă de la limita posterioară 10 m
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H maxim la cornișă 5 m
Regimul maxim de înălțime P+M
Trotuar

Ilustrație 4

Stradă

Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

-

C

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice aflate în proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
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Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.

-

-

-

Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje pentru alte funcțiuni decât cea de locuire, va fi dimensionat conform
normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996
privind Regulamentul General de Urbanism, anexa 5
Se vor amenaja de către administrația publică areale speciale de parcaje, pentru a asigura spațiile
publice de parcare pentru vizitatori în zona centrală.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie
făcând parcările publice amenajate
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Fiecare parcelă ocupată cu funcțiunea de locuire va avea asigurat în interiorul ei minim un loc de
parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub 100mp, și minim 2
locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată mai mare de 100mp.
Pentru locuințele unde se desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție, se
va asigura un loc de parcare suplimentar pentru un autovehicul de transport marfă de mic tonaj.
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
În cazul în care pe parcelele private nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de
parcare necesare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj
propriu sau în cooperare ori concesionarea / închirierea / achiziția locurilor necesare de la
administraţia locală. Autorizația de construire va fi eliberată doar după ce se rezolvă
concesionarea / închirierea / achiziția pentru spațiile de parcare, pe o perioadă de timp echivalentă
cu durata de funcționare a noii investiții.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m
- Fac excepție construcțiile aparținând instituțiilor publice și dotărilor de interes public, regimul
maxim de înălțime pentru acesea fiind P+1+M.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
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şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă centrală.
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Șarpanta vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe gri,
fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utilizar tâmplărie de lemn sau PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară
existente, și se obligă să se racordeze la rețelele nou-realizate în zonă în momentul punerii în
funcțiune a acestora.
La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului
Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face
numai concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Apele meteorice se
vor dirija către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
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minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
- Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
- Se interzice dispunderea aeriana a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
- Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.

-

-

-

-

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 35%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 50 mp.
se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră naturală, beton,
lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
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vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 45%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.

-

-

Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.6.
Fac excepție construcțiile aparținând instituțiilor publice și dotărilor de interes public, pentru care
CUT-ul maxim va fi de 0.9.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
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Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI

Pentru parcele cu front
Pentru parcele cu front
stradal mai mic sau egal cu
stradal mai mare decât 14 m
14 m

Suprafață teren (lot)

Minim 350 mp

Minim 350 mp

Lățime front stradal

Mai mic sau egal cu 14 m

Mai mare de 14 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față
de aliniament

Retragere față de limitele laterale

Conform Articolului 5 de mai Conform Articolului 5 de mai
sus (construire pe aliniament sus (construire pe aliniament
sau retras de la acesta, în
sau retras de la acesta, în
funcție de caz)
funcție de caz)
Minim 3 m față de una din
limitele laterale ale parcelei Minim 3 față de ambele limite
laterale ale parcelei
Minim 0,6 m față de cealaltă
limită laterală a parcelei

Retragere față de limita posterioară

Minim 10 m

Minim 10 m

Înălțimea la cornișă

Maxim 5 m

Maxim 5 m

Înălțimea la coamă

Maxim 8 m

Maxim 8 m

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

45 %

45 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al terenului)

0,6

0,6

Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) ?
1. Este obligatorie elaborarea PUZ unitar pe întreg U.T.R.ul reglementat ca zonă C, cu respectarea
prevederilor prezentului RLU.
2. Pentru orice operațiune urbanistică/ topografică care implică minim 3 parcele este necesară
elaborare PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului RLU.
3. Pentru reglementarea de noi circulații / străzi.
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie pentru toate loturile cu funcțiuni aparținând listei Funcțiuni
admise și Funcțiuni admise cu condiționări, parte a acestui RLU, altele decât funcțiunea
dominantă de locuire.
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Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare
dezvoltată pe un parcelar de tip rural
(cu anexe gospodărești și grădini cultivate)

Generalități
Zona este ocupată cu funcțiunea de locuire individuală specifică mediului rural, însoțită de anexe
gospodărești și grădini cultivate sau activități manufacturiere și de mică producție. Funcțiunea de
locuire ocupă un țesut parcelar specific zonelor rurale, cu lățimi reduse și adâncimi mari ale loturilor,
țesut parcelar dezvoltat în principal perpendicular pe căile principale de circulație.

Condiționări primare
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit
intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile / corpurile parazitare
sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Reglementări pentru spațiul public
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
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întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare, în zonele unde se reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni de locuire
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Se permite realizarea de noi construcții în zonă sau schimburi de destinație a locuințelor în:
- Funcțiuni administrative
- Funcțiuni financiar-bancare
- Funcțiuni terțiare cu următoarele condiții:
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
- Funcțiuni de cultură
- Funcțiuni de cult
- Funcțiuni de învățământ
- Funcțiuni de sănătate
- Funcțiuni de turism și agroturism
- Funcțiuni de cult
- Funcțiuni sportive
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație,
cu condiția ca pentru aceste funcțiuni să se elaboreze Planuri Urbanistice de Detaliu,
avizate și aprobate conform legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei imaginii
localității şi a bunei funcționalități în relaţie cu zonele rezidenţiale adiacente;
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
- Activităţi agricole (agricultură, creșterea de animale mici pentru uz personal, legumicultură,
livezit, viticultură, solarii, răsadniţe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor
cu folosinţă industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele condiţii:
- Să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- Depozitarea utilajelor şi a materialelor necesare desfășurării acestor activități să se
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realizeze în interiorul construcțiilor
- Pentru activitățile de creștere a animalelor, se va obține acordul scris al vecinilor
direcți și a altor.
Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admise în zonă, cât
și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise în zonă decât locuirea, vor avea o
suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de minim 16m.
Pentru ca parcelele care adăpostesc funcțiuni turistice să fie construibile, suprafața minimă a
lotului este de 2000 mp și front la stradă de minim 20 m
Ca excepție la paragraful de mai sus, pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de
agroturism pentru care se face dovada accesării de fonduri europene pentru construire vor avea
acces direct dintr-o circulație publică (nu prin servitute), o suprafață minimă de 1000 mp și un
front la stradă de minim 16 m.
indiferent de ce activitate (înafară de cea de locuire) se va desfășura pe parcelele din zonă,
depozitarea utilajelor, materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul
parcelei, în spații amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.
Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri publicitare etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă, fie că acestea sunt de interes public, fie privat
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
pentru noile dezvoltări
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.
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Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
Se consideră construibile parcelele din țesutul parcelar tradițional care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
• Au front la o singură stradă aflată în domeniul public
• Frontul la stradă are o lungime de minim 8 m
• Au adâncimea parcelei de minim 40 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 400 mp
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
- Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admisecu
condiționări în zonă, cât și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise cu
condiționări în zonă decât locuirea, vor avea o suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de
minim 16m.
- Pentru ca parcelele care adăpostesc funcțiuni turistice să fie construibile, suprafața minimă a
lotului este de 2000 mp și front la stradă de minim 20 m
- Ca excepție la paragraful de mai sus, pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de
agroturism pentru care se face dovada accesării de fonduri europene pentru construire vor avea
acces direct dintr-o circulație publică (nu prin servitute), o suprafață minimă de 1000 mp și un
front la stradă de minim 16 m.
- Pentru parcelele pe care se dorește realizarea de alte funcțiuni permise în zonă în afară de cea de
locuire, suprafețele minime vor fi determinate astfel încât să permită buna funcționare a activității
propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin acesta.
Acestea nu vor fi mai mici de 1000 mp. În aceste cazuri este obligatorie elaborarea de Planuri
Urbanistice de Detaliu care să reglementeze din punct de vedere urbanistic parcela.
- Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere)
- Pentru parcelele cu forme atipice (care nu au formă regulată, dreptunghiulară, specifică
parcelarului tradițional din zonă) este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu
care să detalieze din punct de vedere urbanistic ocuparea parcelei în cauză.
*Parcelele din interiorul țesutului parcelar tradițional, care au lungime foarte mare și deschidere la
două străzi aparținând domeniului public (iar la una din străzi există în prezent construcții), pot fi
divizate pe lungime în maxim două parcele, parcela liberă de construcții rezultată fiind
construibilă doar dacă respectă următoarele reglementări:
• Are front la o singură stradă aflată în domeniul public, stradă cu profil reglementat printr-o
documentație de urbanism avizată și aprobată
• Frontul la stradă are o lungime de minim 14 m
• Au adâncimea parcelei de minim 40 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 560 mp
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
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Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Exemplul 1

Exemplul 2

Exemplul 3

Exemplul 4

Alinierea obligatorie a construcțiilor
Aliniament

Lr

- Alinierea construcțiilor este obligatorie.
- În situaţiile în care există alinieri unitare ale construcțiilor vecine (aceeaşi retragere faţă de
aliniament pe cel puţin două parcele alăturate - stânga și dreapta), atunci noile construcții se vor
retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi construcțiile vecine. (Exemplul 4)
- În situațiile în care ambele construcții vecine (stânga, dreapta) sunt dispuse la stradă (alinierea
construcțiilor coincide cu aliniamentul), atunci noile construcții se vor dispune de asemenea la
stradă. (Exemplul 1)
- În situațiile în care nu există alinieri unitare ale construcțiilor vecine, atunci noile construcții se
vor dispune aliniat cu una dintre construcțiile vecine. (Exemplul 2 și 3)
- În situațiile în care nu există construcții pe loturile vecine, retragerea minimă de la
aliniament a noii construcții este de 5m.
- Toate construcţiile se vor amplasa în interiorul unei fâșii de teren adiacentă străzii (bandă de
construibilitate), care are o adâncime de maxim 40 m de la aliniament. Fac excepție de la
această reglementare amenajările cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii
(filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror suprafaţă însumată nu va
depăși 25 mp. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
- Nu se permite realizarea unei a doua construcții pe aceeași parcelă, în afara benzii de
construibilitate adâncă de 40 m (vezi paragraful anterior).
- Pe fundul fâşiei construibile (în interiorul benzii de construibilitate) se pot amplasa transversal pe
parcelă, cu retrageri mai mici (dar nu mai puțin de 1 m) faţă de limitele laterale de proprietate,
clădiri destinate activităţilor manufacturiere, de mică producţie sau agricole, cu condiţia ca
acestea să aibă o adâncime de maximum 7 m, un singur nivel suprateran, înălţimea la cornişă de
maximum 4,50 m și fațade laterale fără goluri.
- Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
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specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. În aceste situații este
obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de detaliu care să reglementeze parcela.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
✴ Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 14 m (ilustrațiile 1 și 2
de mai jos):
- În cazul existenţei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate, construcțiile se vor
alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 40 m, măsurată de la
aliniamentul la stradă. Pe latura opusă a parcelei, construcțiile se vor retrage în mod
obligatoriu de la limita de proprietate cu o distanţă de minim 3 m.
- În cazul în care faţă de una din limitele laterale de proprietate, construcția învecinată e situată
la o distanţă mai mică de 2,00 m (în general 0,60 m), noua construcție se va retrage de la
această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanţă de minim 3 m. (această
reglementare nu se poate aplica decât pe una din laturile parcelei)
- În cazul în care faţă de una din limitele laterale de proprietate, construcția învecinată e situată
la o distanţă mai mare de 2,00 m, noua construcție se va putea retrage de la limita de parcelă
cu minim 0,60 m (această reglementare nu se poate aplica decât pe una din laturile parcelei).
- În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se vor aplica aceleași reguli
de mai sus, porţiunea de construcţie existentă, care nu se încadrează în reglementări putând fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime sau volumetria generală.
- În cazul în care nu există construcții pe nici una din parcelele vecine, noile construcții se vor
retrage de la limitele laterale cu minim 3 m. Dacă dimensiunile parcelei nu permit acest lucru,
atunci parcela este neconstruibilă și este necesară unificarea cu una/mai multe parcele vecine
pentru ca aceasta să devină construibilă (să permită retrageri de 3m de la ambele limite
laterale ale parcelei)
✴ Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare 14 m (ilustrațiile 3 și 4 de mai jos):
- În cazul existenţei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate, construcțiile se vor
alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 40 m, măsurată de la
aliniamentul la stradă. Pe latura opusă a parcelei, construcțiile se vor retrage în mod
obligatoriu de la limita de proprietate cu o distanţă de minim 3 m.
- Noile construcții se vor retrage cu minim 3 m de la ambele limite laterale ale parcelei.
- În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se vor aplica aceleași reguli
de mai sus, porţiunea de construcţie existentă, care nu se încadrează în reglementări putând fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime sau volumetria generală.
✴ Pentru toate parcelele
- Retragerea de la limita posterioară a parcelei va fi de minim 10 m.
- În determinarea poziţiei clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe şi
provizorii.
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Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

-

-

-

-

-

-

Lr

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu
public în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje pentru alte funcțiuni permise în zonă decât cea de locuire, va fi dimensionat
conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii
525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, anexa 5
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie
făcând parcările publice amenajate
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Fiecare parcelă ocupată cu funcțiunea de locuire va avea asigurat în interiorul ei minim un loc de
parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub 100mp, și minim 2
locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată mai mare de 100mp.
Pentru locuințele unde se desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție, se
va asigura un loc de parcare suplimentar pentru un autovehicul de transport marfă de mic tonaj.
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
În cazul în care pe parcelele private nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de
parcare necesare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj
propriu sau în cooperare ori concesionarea / închirierea / achiziția locurilor necesare de la
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administraţia locală. Autorizația de construire va fi eliberată doar după ce se rezolvă
concesionarea / închirierea / achiziția pentru spațiile de parcare, pe o perioadă de timp echivalentă
cu durata de funcționare a noii investiții.
Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă
rezidențială. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
- Șarpanta vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe gri,
fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre) se permite utilizarea tâmplăriei din lemn sau PVC
în culori neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea
sticlei transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă,
geamuri bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
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Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară
existente, și se obligă să se racordeze la rețelele nou-realizate în zonă în momentul punerii în
funcțiune a acestora.
La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului
Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face
numai concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriana a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 45%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
copac (nu arbust) la fiecare 50 mp.
se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
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Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn,
și a metalului);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 35%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
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Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.6.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI

Pentru parcele cu front
stradal mai mic sau egal cu
14 m

Pentru parcele cu front
stradal mai mare decât 14
m

Suprafață teren (lot)

Minim 400 mp

Minim 400 mp

Lățime front stradal

Mai mic sau egal cu 14 m

Mai mare de 14 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față
de aliniament

Conform Articolului 5 de
mai sus (construire pe
aliniament sau retras de la
acesta, în funcție de caz)

Conform Articolului 5 de
mai sus (construire pe
aliniament sau retras de la
acesta, în funcție de caz)

Retragere față de limitele laterale

Minim 3 m față de una din
limitele laterale ale parcelei
Minim 0,6 m față de cealaltă
limită laterală a parcelei

Minim 3 față de ambele
limite laterale ale parcelei

Retragere față de limita posterioară

Minim 10 m

Minim 10 m

Înălțimea la cornișă

Maxim 5 m

Maxim 5 m

Înălțimea la coamă

Maxim 8 m

Maxim 8 m

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

35 %

35 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al
terenului)

0,6

0,6

Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) ?
1. Pentru orice operațiune urbanistică/ topografică care implică minim 3 parcele este necesară
elaborare PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului RLU.
2. Pentru reglementarea de circulații / străzi.
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie pentru toate loturile cu funcțiuni aparținând listei Funcțiuni
admise cu condiționări, parte a acestui RLU, altele decât funcțiunea dominantă de locuire.
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Zonă locuire individuală cu dotări
complementare dezvoltată pe un parcelar de
tip urban

* Notă 1

* Notă 2

Pe planșele de Reglementări Urbanistice sunt marcate prin simbol grafic terenurile
virane cu destinație agricolă pentru care se instituie interdicție temporară de
construire până la elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale care să reglementeze
detaliat zona.
Planurile Urbanistice Zonale pentru noile dezvoltări se vor elabora pentru un
întreg UTR, conform planșelor desenate de Reglementări Urbanistice și Unități
Teritoriale de Referință.

Generalități
Zona este ocupată cu:
‣ Locuire individuală cu densitate mică, dezvoltată pe un parcelar de tip urban, omogen și regulat,
în mare parte rezultat al unor operațiuni de urbanizare, elaborate anterior prezentului PUG.
‣ Terenuri virane cu folosință agricolă, pe care se pot realiza noi dezvoltări rezidențiale cu densitate
mică, în urma elaborării unor proiecte de urbanism agreate de administrația locală și aprobate și
avizate conform legii.

Condiționări primare
În toate cazurile în care se dorește realizarea de investiții pe terenurile virane care sunt marcate pe
planșele de Reglementări Urbanistice ca având interdicție temporară de construire până la elaborarea
PUZ, se va aplica o procedură de urbanizare.
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Etapele procedurii de urbanizare implică:
‣ Obținerea acordului Administrației Locale privind oportunitatea urbanizării pe baza cererii
formulate de către asociația de proprietari constituită în prealabil (sau de către toți deținătorii de
terenuri din zonă), prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituțile de utilitate
publică, alte condiționări specifice teritoriului în cauză.
‣ Elaborarea documentațiilor de urbanism - Plan Urbanistic Zonal cu ilustrare 3D, ce vor trata teme
ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spațial funcțională, traficul,
infrastructura, sistemul de spații publice, servituțile de utilitate publică ce grevează teritoriul
respectiv, reparcelarea terenurilor etc.
Reparcelarea terenurilor cuprinde următorii pași:
• constituirea asociației temporare a proprietarilor terenurilor cu scopul inițierii și derulării
acțiunii de reparcelare (opțional)
• reactualizarea bazei topografice și cadastrale
• unificarea (comasarea) virtuală a terenurilor
• remodelarea parcelarului în conformitate cu structura urbană propusă, în mod obligatoriu
conformă prezentului RLU. Suprafețele de teren de utilitate publică se vor constitui prin
diminuarea proporțională a proprietăților inițiale. În cadrul suprafețelor de utilitate
publică se vor identifica două categorii de terenuri – cele aferente tramei stradale și a
infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 15 – 25% din suprafața totală
de PUZ) și cele aferente celorlalte folosințe de interes public (administrație, învățământ,
cultură, sănătate, sport, locuințe sociale, amenajări destinate petrecerii timpului liber etc.),
în cotă de minim 10% din suprafața totală PUZ. Această din urmă categorie de terenuri
poate fi ulterior relocată parțial de către administrația publică locală prin diferite
proceduri (schimburi de teren etc), în scopul asigurării rețelelor coerente de servicii
publice în zonă, cu condiția conservării destinației de interes public. Până la momentul
realizării dotărilor de interes public pe terenul rezervat pentru ele, terenul respectiv va fi
amenajat ca și spațiu verde, cu acces public nelimitat.
‣ PUZ se va conforma strict reglementărilor prezentului PUG și RLU.
• Se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror
necesitate reise din intervenţia care generează PUZul.
• Se vor include reglementările din prezentul PUG pentru zona în cauză, spre a fi preluate
şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi
RLU pentru zona în cauză, reglementările PUG şi RLU, obiectivele de utilitate publică
apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc a
fi necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în
mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.
‣ aprobarea PUZ.
‣ elaborarea proiectelor tehnice necesare pentru echiparea completă edilitar-urbanistică a teritoriului
ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ:
• rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public,
telecomunicații, gaz metan, și racordarea lor la infrastructura majoră publică
• străzi și alte tipuri de spații publice (spații verzi, locuri de joacă pentru copii etc.), pentru
primele aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările PUG
‣ autorizarea lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică (rețea stradală, spații publice,
rețele tehnico-edilitare).
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‣ execuția și recepția lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică (rețea stradală, spații
publice, rețele tehnico-edilitare).
‣ întabularea noii structuri parcelare, inclusiv a suprafețelor ce intră în proprietate publică.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai după finalizarea procedurii de urbanizare,
descrise mai sus.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit
derogări prin intermediul PUZ.
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi, se vor aplica profile transversale
unitare, specific rezidențiale (conform Anexei 3) ce vor determina caracterul spațiului public și al
zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament (lățime de
minim 1.00 m pentru zona verde plantată) și trotuare de minim 1,00 m lățime și trasee pentru
bicicliști comune cu cele pentru vehicule.
Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepția străzilor colectoare.
În cadrul procesului de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi/libere publice, în cadrul acestora se
vor amenaja locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni de locuire
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Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se permit și următoarele funcțiuni în zonă:
- Funcțiuni administrative
- Funcțiuni terțiare cu următoarele condiții:
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
- Funcțiuni de cultură
- Funcțiuni de cult
- Funcțiuni de învățământ
- Funcțiuni de sănătate
- Funcțiuni de turism și agroturism
- Funcțiuni de cult
- Funcțiuni sportive
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație,
cu condiția ca pentru acestea să se elaboreze Planuri Urbanistice de Detaliu, avizate și
aprobate conform legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei imaginii localității şi a
bunei funcționalități în relaţie cu zonele rezidenţiale adiacente;
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
Activităţi agricole (agricultură, creșterea de animale mici pentru uz personal, legumicultură,
livezit, viticultură, solarii pentru uz personal, răsadniţe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole,
cultivarea plantelor cu folosinţă industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele
condiţii:
- Să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- Depozitarea utilajelor şi a materialelor necesare desfășurării acestor activități să se
realizeze în interiorul construcțiilor
Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admise în zonă, cât
și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise în zonă decât locuirea, vor avea o
suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de minim 16m.
Indiferent de ce activitate (înafară de cea de locuire) se va desfășura pe parcelele din zonă,
depozitarea utilajelor, materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul
parcelei, în spații amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
- Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
- Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
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- Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri publicitare etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă, fie că acestea sunt de interes public, fie privat
- Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
pentru noile dezvoltări
- Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
- Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
- Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
- Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Prin operațiunea de reparcelare, toate parcelele cu destinație rezidențială rezultate vor îndeplini
cumulativ următoarele condiții (conform ilustrațiilor de mai jos):
• Au front la stradă;
• Au front la stradă cu o lungime de:
- minim 8 m și maxim 12 m pentru construcții în regim înşiruit
- minim 12 m și maxim 16 m pentru construcții în regim cuplat
- minim 14 m și maxim 20 m pentru construcții în regim izolat
* excepție fac loturile de colț, unde se permite o dimensiune de maxim 40m a
frontului la stradă
• Au suprafaţa parcelei de minim:
- 300 mp pentru construcții în regim înşiruit
- 450 mp pentru construcții în regim cuplat
- 600 mp pentru construcții în regim izolat
• Au adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
• Au formă regulată
- Parcelările pentru realizarea de construcții în regim înșiruit se vor putea face doar dacă se
realizează pachete de minim 8 loturi.
- Pentru realizarea de construcții în regim cuplat, autorizațiile de construire se vor elibera doar
pentru module cu număr par de locuințe (2, 4, 6 etc.). Nu este permisă realizarea de construcții în
regim cuplat cu număr impar (1, 3, 5 etc.).
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- Atât parcelele care pe lângă funcțiunea de locuire adăpostesc și alte funcțiuni admise în zonă, cât
și parcelele care adăpostesc exclusiv alte funcțiuni admise în zonă decât locuirea, vor avea o
suprafață minimă de 1000 mp și front la stradă de minim 16m.
- Pentru parcelele care adăpostesc orice tip de funcțiuni turistice suprafața minimă a lotului este de
2000 mp și front la stradă de minim 20 m.
- Pentru parcelele pe care se dorește realizarea de alte funcțiuni permise în zonă în afară de cea de
locuire, suprafețele minime vor fi determinate astfel încât să permită buna funcționare a activității
propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin acesta. În
aceste cazuri este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu care să reglementeze
din punct de vedere urbanistic parcela.
- Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere)

Minim 5 m

Minim 5 m

Minim 5 m

Alee deservire minim 5m

Min

3m

Min

Min

3m

3m

Aliniere obligatorie
6m

Loturi pentru
construcții în regim
înșiruit

6m

Loturi pentru construcții
în regim cuplat

6m

Aliniament

Loturi pentru construcții
în regim izolat
Bandă de construibilitate
Maxim 30 m în adâncimea lotului, masurată
de la alinierea obligatorie a construcțiilor,
conform RLU
Retragere de la limita posterioară a lotului,
minim 5 m (interdicție de construire)
Posibilitate de edificare

Lu

Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Alinierea construcțiilor este obligatorie.
- Pentru operațiunile de parcelare care au fost realizate anterior prezentului PUG, se vor respecta
alinierile date prin prezentul PUG.
- Pentru parcelele de colţ, alinierea construcțiilor se va realiza faţă de ambele aliniamente.
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- Noile construcții (inclusiv garaje / anexe) vor fi retrase de la aliniament cu o distanță fixă
obligatorie de 6m. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
- Garajele se vor retrage cu o distanță fixă de 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în
faţă a unui autoturism.
- Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea obligatorie a construcțiilor se
va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv,
menționată în Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6. În acest caz nu se va
mai respecta retragerea obligatorie de 6 m, deoarece va fi necesară o retragere mai mare, care va
fi conformă cu Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.
- Toate construcţiile se vor amplasa în interiorul unei fâșii de teren adiacentă străzii (bandă de
construibilitate), care are o adâncime de maxim 30 m de la alinierea obligatorie a construcțiilor.
Fac excepție de la această reglementare amenajările cu caracter provizoriu ce contribuie la
organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror
suprafaţă însumată nu va depăși 25 mp. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi
modificată prin PUZ.
- Nu se permite realizarea unei a doua construcții pe aceeași parcelă, în afara benzii de
construibilitate adâncă de 30 m (vezi paragraful anterior).
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. În aceste situații este
obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu care să reglementeze parcela.

Aliniere obligatorie

-

-

-

Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru locuințe înșiruite, construcția se va lipi la ambele limite laterale de proprietate de
construcțiile vecine, cu excepția loturilor de capăt, unde pe una din laturi, construcția se va
retrage cu minim 3 m de la limita laterală de proprietate.
Pentru locuințe cuplate, locuința se va lipi la limita de proprietate și construcția vecină pe o
latură, iar de la cealaltă latură se va retrage cu minim 3 m. (Nu este permisă realizarea unei
singure locuințe cuplate. Acestea se vor realiza doar în module cu număr par, de minim 2
locuințe)
Pentru locuințe izolate, retragerea față de limitele laterale va fi de minim 3 m.
Retragerea de la limita posterioară a parcelei în toate cazurile va fi de minim 5 m.
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Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

-

-

-

-

-

-

Lu

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil direct de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate
domeniu public având profil reglementat printr-o documentație de urbanism aprobată.
Parcelele care au acces carosabil / pietonal doar prin servitute nu sunt construibile.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje pentru alte funcțiuni permise în zonă decât cea de locuire, va fi dimensionat
conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii
525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie
făcând parcările publice amenajate
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Fiecare parcelă ocupată cu funcțiunea de locuire va avea asigurat în interiorul ei minim un loc de
parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub 100mp, și minim 2
locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată mai mare de 100mp.
Pentru locuințele unde se desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție, se
va asigura un loc de parcare suplimentar pentru un autovehicul de transport marfă de mic tonaj.
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
În cazul în care pe parcelele private nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de
parcare necesare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj
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propriu sau în cooperare ori concesionarea / închirierea / achiziția locurilor necesare de la
administraţia locală. Autorizația de construire va fi eliberată doar după ce se rezolvă
concesionarea / închirierea / achiziția pentru spațiile de parcare, pe o perioadă de timp echivalentă
cu durata de funcționare a noii investiții.
Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă
rezidențială.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemn sau tâmplărie PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
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acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.

-

-

-

-

Lu

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări în comună nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem individual.
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de dezvoltare este permisă numai după realizarea
și recepția lucrărilor de rețelele tehnico-edilitare și circulații.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea, în
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitorii interesaţi.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se interzice dispunerea supraterană a rețelelor de distribuție gaz și a racordurilor la acestea
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
- În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 45%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
- Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina
de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
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arbore la fiecare 50 mp.
- se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
- pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
- se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră, lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite să fie lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;
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Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 35%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.6.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) ?
1. Pentru orice operațiune urbanistică/ topografică care implică minim 3 parcele este necesară
elaborare PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului RLU.
2. Pentru toate terenurile marcate pe planșele de Reglementări urbanistice cu obligativitate de
elaborare PUZ.
3. Pentru reglementarea de circulații / străzi.
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie pentru toate loturile cu funcțiuni aparținând listei Funcțiuni
admise cu condiționări, parte a acestui RLU, altele decât funcțiunea dominantă de locuire.
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Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI
URBANISTICI

Regim de construire
înșiruit

Regim de construire
cuplat

Regim de construire
izolat

Suprafață teren (lot)

Minim 300 mp

Minim 450 mp

Minim 600 mp

Lățime front stradal

minim 8 m - maxim 12 m

minim 12 m - maxim
16 m

minim 14 m - maxim
20 m

Alinierea obligatorie a
construcțiilor față de
aliniament

Conform Articolului 5 de Conform Articolului 5 Conform Articolului 5
mai sus (retragere de la
de mai sus (retragere de mai sus (retragere
aliniament cu o distanță
de la aliniament cu o de la aliniament cu o
fixă de 6 m, sau distanța
distanță fixă de 6 m,
distanță fixă de 6 m,
impusă de zona de
sau distanța impusă
sau distanța impusă
protecție a drumului
de zona de protecție a de zona de protecție a
județean, acolo unde este
drumului județean,
drumului județean,
cazul)
acolo unde este cazul) acolo unde este cazul)
Lipit de construcțiile
vecine pe ambele limite
laterale ale parcelei (cu
excepția construcțiilor de
capăt, care vor respecta
retragerile valabile pentru
construcțiile de tip cuplat

Minim 3 m față de
una din limitele
laterale, și lipit de
construcția vecină pe
cealaltă latură

Minim 3 față de
ambele limite laterale
ale parcelei

Retragere față de limita
posterioară

Minim 5 m
(interdicție de
construire)

Minim 5 m
(interdicție de
construire)

Minim 5 m
(interdicție de
construire)

Înălțimea la cornișă

Maxim 5 m

Maxim 5 m

Maxim 5 m

Înălțimea la coamă

Maxim 8 m

Maxim 8 m

Maxim 8 m

P.O.T. (Procent de ocupare al
terenului)

35 %

35 %

35 %

C.U.T. (Coeficient de
utilizare al terenului)

0,6

0,6

0,6

Retragere față de limitele
laterale
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Lua
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare dezvoltată pe un parcelar de
tip urban (realizat anterior prezentului PUG)

Generalități
Zona este ocupată cu:
‣ Locuire individuală cu densitate mică, dezvoltată pe un parcelar de tip urban, rezultat al unor
operațiuni deficitare de urbanizare, elaborate anterior prezentului PUG.

Condiționări primare
Autorizația de construire pentru parcelele din această zonă funcțională se va elibera doar după
realizarea racordurilor la toate rețelele edilitare publice, exclusiv pe cheltuiala beneficiarilor.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi, se vor aplica profile transversale
unitare, specific rezidențiale (conform Anexei 3) ce vor determina caracterul spațiului public și al
zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament (lățime de
minim 1.00 m pentru zona verde plantată) și trotuare de minim 1,00 m lățime și trasee pentru
bicicliști comune cu cele pentru vehicule.
Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepția străzilor colectoare.
În cadrul procesului de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi/libere publice, în cadrul acestora se
vor amenaja locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
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caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni de locuire
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație,
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
- Activităţi agricole (legumicultură, livezit, viticultură, răsadniţe), cu următoarele condiţii:
- Să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- Depozitarea utilajelor şi a materialelor necesare desfășurării acestor activități să se
realizeze în interiorul construcțiilor

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri etc.)
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
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(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
- Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
- Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
- Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR

-

-

-

-

Lua

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții:
• Au front la stradă;
• Au front la stradă cu o lungime de:
- minim 8 m pentru construcții în regim înşiruit
- minim 10 m pentru construcții în regim cuplat
- minim 14 m pentru construcții în regim izolat
• Au suprafaţa parcelei de minim:
- 300 mp pentru construcții în regim înşiruit
- 400 mp pentru construcții în regim cuplat
- 400 mp pentru construcții în regim izolat
• Au formă regulată
• Au acces direct dintr-o stradă proprietate domeniu public cu profil reglementat printr-un
proiect de urbanism avizat și aprobat
Parcelările pentru realizarea de construcții în regim înșiruit se vor putea face doar dacă se
realizează pachete de minim 8 loturi.
Pentru realizarea de construcții în regim cuplat, autorizațiile de construire se vor elibera doar
pentru module cu număr par de locuințe (2, 4, 6 etc.). Nu este permisă realizarea de construcții în
regim cuplat cu număr impar (1, 3, 5 etc.).
Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere)
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Alinierea construcțiilor este obligatorie.
Pentru parcelele de colţ, alinierea construcțiilor se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Noile construcții (inclusiv garaje / anexe) vor fi retrase de la aliniament cu minim 3m. Această
reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea obligatorie a construcțiilor se
va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv,
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menționată în Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6. În acest caz nu se va
mai respecta retragerea obligatorie de 3 m, deoarece va fi necesară o retragere mai mare, care va
fi conformă cu Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.

-

-

-

Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru locuințe înșiruite, construcția se va lipi la ambele limite laterale de proprietate de
construcțiile vecine, cu excepția loturilor de capăt, unde pe una din laturi, construcția se va
retrage cu minim 3 m de la limita laterală de proprietate.
Pentru locuințe cuplate, locuința se va lipi la limita de proprietate și construcția vecină pe o
latură, iar de la cealaltă latură se va retrage cu minim 3 m. (Nu este permisă realizarea unei
singure locuințe cuplate. Acestea se vor realiza doar în module cu număr par, de minim 2
locuințe)
Pentru locuințe izolate, retragerea față de limitele laterale va fi de minim 3 m.
Pentru loturile care au frontul la stradă mai lung decât adâncimea parcelei, retragerea de la limita
posterioară a parcelei va fi de minim 3 m.
Pentru loturile care au frontul la stradă mai scurt decât adâncimea parcelei, retragerea de la limita
posterioară a parcelei va fi de minim 5 m.

Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil direct de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate
domeniu public având profil reglementat conform planșelor desenate PUG.
Parcelele care au acces carosabil / pietonal doar prin servitute sau alei private nu sunt
construibile.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.
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Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie
făcând parcările publice amenajate
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Fiecare parcelă ocupată cu funcțiunea de locuire va avea asigurat în interiorul ei minim un loc de
parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub 100mp, și minim 2
locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată mai mare de 100mp.
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m

*Notă

Lua

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă
rezidențială.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
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transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.

-

-

-

-

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări în comună nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem individual.
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de dezvoltare este permisă numai după realizarea
și recepția lucrărilor de rețelele tehnico-edilitare și circulații.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea, în
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitorii interesaţi.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se interzice dispunerea supraterană a rețelelor de distribuție gaz și a racordurilor la acestea
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.
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Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 40%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina
de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 100 mp.
se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră, lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Lua
Pagina !90 din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 35%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.6.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI
URBANISTICI
Suprafață teren (lot)
Lățime front stradal
Alinierea obligatorie a
construcțiilor față de
aliniament

Regim de construire înșiruit
Minim 300 mp
minim 8 m
Conf. Art. 5 de mai sus (retragere de
la aliniament cu o distanță de minim
3 m, sau distanța impusă de zona de
protecție a drumului județean, acolo
unde este cazul)

Regim de construire
Regim de construire
cuplat
izolat
Minim 400 mp
Minim 400 mp
minim 10 m
minim 14 m
Conf. Art. 5 de mai sus
Conf. Art. 5 de mai sus
(retragere de la
(retragere de la
aliniament cu o distanță aliniament cu o distanță
de minim 3 m, sau
de minim 3 m, sau
distanța impusă de zona distanța impusă de zona
de protecție a drumului
de protecție a drumului
județean, unde este cazul) județean, unde este cazul)

Lipit de construcțiile vecine pe
Minim 3 m față de una
Retragere față de limitele ambele limite laterale ale parcelei
Minim 3 față de ambele
laterale
(cu excepția construcțiilor de capăt, din limitele laterale, și
lipit
de
construcția
vecină
limite
laterale ale parcelei
care vor respecta retragerile valabile
pe
cealaltă
latură
pentru construcțiile de tip cuplat
Minim 3 m
Minim 3 m
Minim 3 m
(pentru loturile care au
(pentru loturile care au frontul la
(pentru loturile care au frontul la stradă mai mare
stradă mai mare decât adâncimea frontul la stradă mai mare
decât adâncimea
parcelei)
decât adâncimea parcelei)
parcelei)
Retragere față de limita
Minim 5 m
Minim 5 m
Minim 5 m
posterioară
(pentru loturile care au frontul la
(pentru loturile care au
(pentru loturile care au
stradă mai mic decât adâncimea
frontul la stradă mai mic frontul la stradă mai mic
parcelei)
decât adâncimea parcelei)
decât adâncimea
parcelei)
Înălțimea la cornișă
Înălțimea la coamă
P.O.T. (Procent de
ocupare al terenului)
C.U.T. (Coeficient de
utilizare al terenului)

Maxim 5 m
Maxim 8 m

Maxim 5 m
Maxim 8 m

Maxim 5 m
Maxim 8 m

35 %

35 %

35 %

0,6

0,6

0,6
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Lc
Zonă locuire individuală cu grad ridicat de
confort și dotări complementare
Generalități
Zona este ocupată cu:
‣ Terenuri virane cu folosință agricolă, pe care se pot realiza construcții rezidențiale cu densitate
foarte mică.

Condiționări primare
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Se pot elibera autorizații de construire pentru parcelele din zonă doar după ce se asigură, exclusiv
prin cheltuiala beneficiarului, racordarea la toate utilitățile publice centralizate (alimentare cu apă,
evacuarea apelor uzate, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz.
Împrejmuirile la stradă se vor realiza doar după ce va fi reglementat profilul străzii locale de acces
prin Plan Urbanistic Zonal.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi, se vor aplica profile transversale
unitare, specific rezidențiale (conf. Anexei 3) ce vor determina caracterul spațiului public și al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament (lățime de
minim 1.00 m pentru zona verde plantată) și trotuare de minim 1,20 m lățime și trasee pentru
bicicliști comune cu cele pentru vehicule.
Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepția străzilor colectoare.
În cadrul procesului de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi/libere publice, în cadrul acestora se
vor amenaja locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.
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Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă 1 Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
*Notă 2 Este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu pentru toate parcelele pe
care se dorește realizarea de construcții, având în vedere că relieful de aici este neuniform, și nu se
pot stabili reglementări unitare pentru tot UTR-ul. PUD-urile vor respecta și detalia reglementările
prezentului RLU
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni de locuire

-

-

-

-

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se permit și următoarele funcțiuni în zonă:
- Funcțiuni administrative
- Funcțiuni terțiare cu următoarele condiții:
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
- Funcțiuni de cultură
- Funcțiuni de învățământ
- Funcțiuni de sănătate
- Funcțiuni de turism
- Funcțiuni sportive
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație,
cu condiția să se elaboreze Planuri Urbanistice de Detaliu, avizate și aprobate conform
legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei imaginii localității şi a bunei funcționalități
în relaţie cu zonele rezidenţiale adiacente;
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
Activităţi agricole (agricultură, creșterea de animale mici pentru uz personal, legumicultură,
livezit, viticultură, solarii pentru uz personal, răsadniţe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole,
cultivarea plantelor cu folosinţă industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele
condiţii:
- Să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- Depozitarea utilajelor şi a materialelor necesare desfășurării acestor activități să se
realizeze în interiorul construcțiilor
Indiferent de ce activitate (înafară de cea de locuire) se va desfășura pe parcelele din zonă,
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depozitarea utilajelor, materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul
parcelei, în spații amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

-

-

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri publicitare etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă, fie că acestea sunt de interes public, fie privat
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
pentru noile dezvoltări
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR

Lc

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Toate parcelele cu destinație rezidențială rezultate vor îndeplini cumulativ următoarele condiții
(conform ilustrațiilor de mai jos):
• Au front la stradă;
• Au front la stradă cu o lungime de minim 25 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 3000 mp
• Au adâncime mai mare decât lăţimea parcelei
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
• Au formă regulată
- Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele laturi ale domeniului public la care au deschidere)
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Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Noile construcții (inclusiv garaje / anexe) vor fi retrase de la aliniament cu o distanță de minim
10 m.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea față de limitele laterale va fi de minim 5 m.
- Retragerea de la limita posterioară a parcelei în toate cazurile va fi de minim 20 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil direct de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate
domeniu public având profil reglementat conform planșelor desenate PUG.
Parcelele care au acces carosabil / pietonal doar prin servitute nu sunt construibile.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice cu regim de proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.
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Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje pentru alte funcțiuni admise cu condiționări în zonă în afară de cea de
locuire, va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de funcţiune prezentă în
zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Fiecare parcelă ocupată cu funcțiunea de locuire va avea asigurat în interiorul ei minim un loc de
parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub 100mp, și minim 2
locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată mai mare de 100mp.
Pentru locuințele unde se desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție, se
va asigura un loc de parcare suplimentar pentru un autovehicul de transport marfă de mic tonaj.
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m

*Notă

Lc

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă
rezidențială.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
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etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări în comună nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem individual.
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de dezvoltare este permisă numai după realizarea
și recepția lucrărilor de rețelele tehnico-edilitare.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea, în
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitorii interesaţi.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se interzice dispunerea supraterană a rețelelor de distribuție gaz și a racordurilor la acestea
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- Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.

-

-

-

-

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 60%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 100 mp.
se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.

Lc

- Împrejmuirile la stradă se vor realiza doar după ce va fi reglementat profilul străzii locale de
acces prin Plan Urbanistic Zonal.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum beton, piatră, lemn și
metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere se vor armoniza cu finisajul construcției principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
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construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite să fie lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 50% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 20%
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.5.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI

Regim de construire izolat

Suprafață teren (lot)

Minim 3000 mp

Lățime front stradal

minim 30 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față Conform Articolului 5 de mai sus (retragere de la aliniament cu
de aliniament
o distanță de minim 10 m)
Retragere față de limitele laterale
Minim 5 față de ambele limite laterale ale parcelei
Retragere față de limita posterioară

Minim 20 m

Înălțimea la cornișă

Maxim 5 m

Înălțimea la coamă

Maxim 8 m

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

20 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al
terenului)

0,5
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T
Zonă pentru funcțiuni de turism
Generalități
Zona este ocupată în principal cu funcțiunea de turism și alte funcțiuni complementare.

Condiționări primare
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit
intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile / corpurile parazitare
sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de turism vor avea acces direct dintr-o
circulație publică proprietate domeniu public (nu prin servitute), o suprafață minimă de 2000 mp și
un front la stradă de minim 20 m.
Pentru modificarea / extinderea / realizarea de noi funcțiuni de turism este obligatorie elaborarea de
Planuri Urbanistice de Detaliu, care să detalieze relația dintre noile construcții propuse și cele
existente și accesele pe lot și la noile construcții în raport cu clădirile existente.
PUD-urile elaborate ulterior prezentului Regulament vor include şi detalia în mod obligatoriu
prevederile acestuia în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea
funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a clădirilor, posibilităţile maxime de
ocupare şi utilizare a terenului.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
-

T

Funcțiuni de turism
Funcțiuni sportive
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Amenajări destinate infrastructurii de circulație

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
- Activităţi agricole (agricultură, legumicultură, livezit, viticultură, solarii, răsadniţe, pepiniere
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viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosinţă industrială, farmaceutică sau
decorativă creșterea animalelor pentru uz în cadrul funcțiunii, nu pentru comercializare în masă),
cu următoarele condiţii:
- să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- depozitarea utilajelor şi a materialelor folosite pentru desfășurarea acestor activități să
se realizeze în interiorul clădirilor
- Pentru activitățile de creștere a animalelor, se va obține acordul scris al vecinilor
direcți.
- Pentru a fi construibile, parcelele ocupate cu funcțiunea de turism vor avea acces direct dintr-o
circulație publică proprietate domeniu public (nu prin servitute), o suprafață minimă de 2000 mp
și un front la stradă de minim 20 m.
- Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zona pentru turism, depozitarea
utilajelor, materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în
spații amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

-

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această
reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri publicitare etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă, fie că acestea sunt de interes public, fie privat
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
pentru noile dezvoltări
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Au front la stradă;
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• Au front la stradă cu o lungime de minim 20 m
• Au adâncimea parcelei de minim 50 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 2000 mp:
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
• Au formă regulată
- Parcelele nou realizate în zonă prin divizare / alipire, vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin
egală cu lăţimea parcelei și o formă regulată
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere)

-

-

Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Toate construcțiile se vor retrage cu minim 10 m de la aliniament (stradă)
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor comunale / județene / naționale, alinierea
construcțiilor se va face cu respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului
respectiv, menționată în Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.

-

-

Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Construcțiile se vor retrage de la limitele laterale cu cel puțin 4 m.
În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se vor aplica aceleași reguli
de mai sus, porţiunea de construcţie existentă, care nu se încadrează în reglementări putând fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime sau volumetria generală.
Retragerea de la limita posterioară a parcelei va fi de minim 10 m.
În determinarea poziţiei clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile provizorii.

Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 3 m.
- În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre
cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

T

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
- Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu
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public în mod direct (nu prin servitute)
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public,
Parcajele pentru vizitatori să aibă acces direct dintr-o circulație publică, chiar dacă sunt situate în
interiorul parcelei în cauză.
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a construcțiilor este de S/D+P+M.
- H maximă la cornișă: 5 m
- H maximă la coamă: 8 m

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă
turistică.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
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acoperire tip terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Șarpanta vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe gri,
fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decăt cele menționate anterior.
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară
existente, și se obligă să se racordeze la rețelele nou-realizate în zonă în momentul punerii în
funcțiune a acestora.
La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului
Civil.
În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonele unde
acestea nu există, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor
impuse de Consiliul Local.
Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face
numai concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Alimentarea cu apă se va face, acolo unde nu există rețele publice de alimentare cu apă, prin
puțuri forate, iar în momentul executării sistemului centralizat de alimentare cu apă în zonă,
proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem.
Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, acolo unde nu există rețele publice de canalizare,
prin instalaţii de preepurare sau bazine betonate vidanjabile, iar in momentul executării
sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de epurare în zonă, proprietarul se va obliga să se
racordeze la sistem.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
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beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate
este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija
apele meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul
peste minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriana a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.
Pentru zonele unde se desfășoară creșterea animalelor, este obligatorie realizarea unei platforme
betonate pentru depozitarea gunoiului de grajd, conform legislației de mediu și sănătatea
populației
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi naturale, spaţii plantate şi spaţii amenajate
în suprafaţă de minimum 50%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 50 mp.
se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți
având peste 6.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 20.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se
vor planta 3 alții în schimb în perimetrul parcelei;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme arhitecturii contemporane (se vor utiliza materiale precum piatră, lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
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principale şi al gardurilor alăturate;
Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 50% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 30%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.5.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).

T
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Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI
Suprafață teren (lot)

Minim 2000 mp

Lățime front stradal

Minim 20 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față de aliniament

Retragere obligatorie de minim 10 m (sau
distanța impusă de zona de protecție a
drumului comunal / județean / național,
acolo unde este cazul)

Retragere față de limitele laterale

Minim 4 m față de oricare din limitele
laterale ale parcelei

Retragere față de limita posterioară

Minim 10 m

Înălțimea la cornișă

Maxim 5 m

Înălțimea la coamă

Maxim 8 m

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

30 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al terenului)

0,5

Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) ?
1. Pentru orice operațiune urbanistică/ topografică care implică minim 3 parcele este necesară
elaborare PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului RLU.
2. Pentru toate terenurile marcate pe planșele de Reglementări urbanistice cu obligativitate de
elaborare PUZ.
3. Pentru reglementarea de străzi / circulații.
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie pentru toate loturile cu funcțiuni aparținând listei Funcțiuni
admise, parte a acestui RLU, altele decât funcțiunea dominantă de locuire.

T
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ISc
Zonă de instituții și servicii - culte
Generalități
Zona este ocupată cu funcțiunea de culte și alte funcțiuni complementare acestora şi compatibile cu
ele, dispuse izolat în teritoriu.

Condiționări primare
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit
intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile / corpurile parazitare
sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu pentru orice intervenție urbanistică pe
parcelele din zonă, PUD-uri care vor prezenta relația dintre noile construcții propuse și cele existente
și accesele pe lot și la noile construcții în raport cu clădirile existente.

Reglementări pentru spațiul public
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
documentații de urbanism (Planuri Urbanistice de Detaliu), avizate și aprobate conform legii,
documentații ce vor viza ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu caracterul acesteia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de
deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban
şi a vegetaţiei.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare, în zonele unde se reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE

ISc

-

Funcțiuni de cult
Clădiri / pavilioane administrative și de serviciu / întreținere
Anexe funcționale
Spații pentru ceremonii funerare (capele, platforme în aer liber)
Crematorii (conforme cu legislația în vigoare)
Anexe sanitare
Spații tehnice
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
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Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Accese auto pentru întreţinere, intervenţii, transport pe sistemul de alei şi platforme pietonale, cu
condiţia ca acestea să aibă caracter ocazional şi limitat
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor, și să nu fie vizibile din domeniul public.
Activităţi agricole (agricultură, creșterea de animale mici, legumicultură, livezit, viticultură,
solarii, răsadniţe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosinţă
industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele condiţii:
- Să nu producă poluare fonică, olfactivă sau chimică
- Depozitarea utilajelor şi a materialelor necesare desfășurării acestor activități să se
realizeze în interiorul construcțiilor
- Pentru activitățile de creștere a animalelor, se va obține acordul scris al vecinilor
direcți.
Indiferent de ce activitate e va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.
Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Ocuparea spațiului public cu amenajări (trepte, balustrade, borduri, panouri informative etc.) care
deservesc funcțiunile din zonă
Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor,
care prin natura lor pot afecta vizual, fonic sau olfactiv parcelele învecinate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor detalia în cadrul unor
Planuri Urbanistice de Detaliu, cu respectarea prevederilor prezentului RLU.

ISc
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Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Loturile construibile nu vor fi mai mici de 500 mp, astfel încât să permită buna funcționare a
activității propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin
acesta.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Clădirile se vor retrage cu minim 6 m.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Amplasarea față de limitele laterale se va face la o distanță de cel puțin jumătate din înălţimea
clădirii celei mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt.
- Distanța față de limitele laterale și posterioare dar nu va fi mai mică de 5 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii celei mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu
mai puţin de 5 m.
- Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă nu va fi mai mică de 5 m.

-

-

-

ISc

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu public
în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Aleile de circulație utilitară sau ocazional carosabile se vor asfalta/dala, iar pentru aleile pietonale
se vor utiliza sisteme rutiere din agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc.
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Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Parcarea autovehiculelor se va face în afara drumurilor publice în parcări special amenajate
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în zonele de acces / intrare, fiind dispuse, de preferat, în
exteriorul incintei propriu-zise
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
În cazul în care pe parcelele private nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de
parcare necesare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea pe o rază de
maxim 300m a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea / închirierea / achiziția
locurilor necesare de la administraţia locală. Autorizația de construire va fi eliberată doar după ce
se rezolvă concesionarea / închirierea / achiziția pentru spațiile de parcare, pe o perioadă de timp
echivalentă cu durata de funcționare a noii investiții.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi stabilită și detaliată prin proiecte de arhitectură avizate și
aprobate conform legii, care să permită buna funcționare a activităților propuse, având în vedere
programul special de arhitectură.
- Pentru construcțiile în care se desfășoară activități complementare bisericilor propriu-zise, nu se
va depăși S/D+P+M și H max. Cornișă - 5m, H max. Coamă 8m.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul funcțional al
zonei. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
- Șarpanta vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe gri,
fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
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finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate construcţiile vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare edilitară
existente, și se obligă să se racordeze la rețelele nou-realizate în zonă în momentul punerii în
funcțiune a acestora.
La toate construcţiile se va realiza o soluţie de echipare în sistem centralizat care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului
Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face
numai concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriana a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.
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Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
Intervenţiile importante / realizarea de noi spații verzi amenajate se vor realiza numai pe bază de
Planuri Urbanistice de Detaliu avizate și aprobate conform legii.
orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu
altereze aspectul general al localităţii.
parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 50 mp.
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme arhitecturii contemporane (se vor utiliza materiale precum piatră, lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;
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Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 30%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.6.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării construcțiilor
existente sau al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă și incluzând toate construcțiile existente și propuse.
- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
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PS
Zonă unități de producție și servicii mixte

* Notă 1

* Notă 2

Pe planșele de Reglementări Urbanistice sunt marcate prin simbol grafic terenurile
virane pentru care se instituie interdicție temporară de construire până la elaborarea
de Planuri Urbanistice Zonale care să reglementeze detaliat zona.
Restricțiile în dezvoltarea teritorială vor ține seama de amplasarea obiectivelor
industriale tip Seveso (conform prevederilor din Legea nr. 59/2016 din 11 aprilie
2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanțe periculoase) existente, precum și a celor ce se vor construi în viitor (zonele
de planificare la urgență stabilite pentru fiecare obiectiv economic cu surse de risc).

Generalități
Zona cuprinde activități productive nepoluante şi servicii, și se compune din „terenurile ocupate de
activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de activităţi
industriale conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă” cuprinzând activităţi manageriale,
comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuţie, expunere şi
comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi, etc.). Din această
zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de restructurare presupunând
conversie în profile diferite sau în profile de servicii pentru producție, distribuţie şi comercializare,
cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii.

Condiționări primare
Teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un Plan Urbanistic Zonal este Unitatea Teritorială de
Referință.
În toate cazurile în care se dorește realizarea de investiții pe terenurile virane care sunt marcate pe
planșele de Reglementări Urbanistice ca având interdicție temporară de construire până la elaborarea
PUZ, se va aplica o procedură de urbanizare.
Etapele procedurii de urbanizare implică:
‣ Obținerea acordului Administrației Locale privind oportunitatea urbanizării pe baza cererii
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formulate de către asociația de proprietari constituită în prealabil (sau de către toți deținătorii de
terenuri din zonă), prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituțile de utilitate
publică, alte condiționări specifice teritoriului în cauză.
Elaborarea documentațiilor de urbanism - Plan Urbanistic Zonal și ilustrare 3D, ce vor trata teme
ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spațial funcțională, traficul,
infrastructura, sistemul de spații publice, servituțile de utilitate publică ce grevează teritoriul
respectiv, reparcelarea terenurilor etc.
Reparcelarea terenurilor cuprinde următorii pași:
• constituirea asociației temporare a proprietarilor terenurilor cu scopul inițierii și derulării
acțiunii de reparcelare (opțional)
• reactualizarea bazei topografice și cadastrale
• unificarea (comasarea) virtuală a terenurilor
• remodelarea parcelarului în conformitate cu structura urbană propusă, în mod obligatoriu
conformă prezentului RLU. Suprafețele de teren de utilitate publică se vor constitui prin
diminuarea proporțională a proprietăților inițiale. În cadrul suprafețelor de utilitate
publică se vor identifica două categorii de terenuri – cele aferente tramei stradale și a
infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 15 – 25% din suprafața totală)
și cele aferente celorlalte folosințe de interes public (administrație, învățământ, cultură,
sănătate, sport, locințe sociale, amenajări destinate petrecerii timpului liber etc.), în cotă
de minim 10% din suprafața totală PUZ. Această din urmă categorie de terenuri poate fi
ulterior relocată parțial de către administrația publică locală prin diferite proceduri
(schimburi de teren etc), în scopul asigurării rețelelor coerente de servicii publice în zonă,
cu condiția conservării destinației de interes public. Până la momentul realizării dotărilor
de interes public pe terenul rezervat pentru ele, terenul respectiv va fi amenajat ca și
spațiu verde, cu acces public nelimitat.
PUZ se va conforma strict reglementărilor PUG și RLU.
• Se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror
necesitate reise din intervenţia care generează PUZul.
• Se vor include reglementările din prezentul PUG pentru zona în cauză, spre a fi preluate
şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi
RLU pentru zona în cauză, reglementările PUG şi RLU, obiectivele de utilitate publică
apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc a
fi necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în
mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.
aprobarea PUZ.
elaborarea proiectelor tehnice necesare pentru echiparea completă edilitar-urbanistică a teritoriului
ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ:
• rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public,
telecomunicații, gaz metan, și racordarea lor la infrastructura majoră publică
• străzi și alte tipuri de spații publice (spații verzi, locuri de joacă pentru copii etc.), pentru
primele aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările PUG
autorizarea lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică (rețea stradală, spații publice,
rețele tehnico-edilitare).
execuția și recepția lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică (rețea stradală, spații
publice, rețele tehnico-edilitare).
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‣ întabularea noii structuri parcelare, inclusiv a suprafețelor ce intră în proprietate publică.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai după finalizarea procedurii de urbanizare,
descrise mai sus.
Pentru a fi construibile, parcelele pentru producție și servicii mixte, nou definite prin documentații de
urbanism de tip PUZ vor avea o suprafaţă de minim 5000 mp, un front la stradă de minim 50m,
adâncime de minim 100 m, retrageri laterale de minim 6 m, iar retragere de la stradă și retragere
posterioară de minim 10 m.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit
derogări prin intermediul PUZ.
Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a uneia sau mai multor parcele din zonă vor
avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
În cazul în care se dorește realizarea de intervenții importante în zone deja construite, vizând
extinderea, restructurarea integrală sau parţială a clădirilor existente, adăugarea de noi clădiri /
corpuri de clădire, schimburi de destinații, introducerea / adăugarea de noi tipuri de activităţi - numai
din categoria celor admise sau admise cu condiţionări, vor fi în mod obligatoriu parte a programelor
de reabilitare / respectare şi vor fi reglementate prin PUZuri ce vor viza o unitate / un grup de unităţi
economice.
PUZ-urile vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului regulament în ceea ce
priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare,
echipare şi configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului etc.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi, se vor aplica profile transversale
unitare, specifice pentru zona de producție și servicii (conform Anexei 3) ce vor determina caracterul
spațiului public și al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament (lățime de
minim 1.00 m pentru zona verde plantată) și trotuare de minim 1,20 m lățime și trasee pentru
bicicliști comune cu cele pentru vehicule.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
documentații de urbanism (Planuri Urbanistice de Detaliu), avizate și aprobate conform legii,
documentații ce vor viza ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu caracterul acesteia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de
deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban
şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.
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Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

-

-

-

-

-

PS

Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale
Funcțiuni industriale
Funcțiuni terțiare
Funcțiuni de gospodărire comunală
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se permite și realizarea de noi construcții în zonă, cu:
- Funcțiuni administrative
- Funcțiuni de învățământ
- Funcțiuni de sănătate
- Funcțiuni sportive
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
cu condiția ca pentru acestea să se elaboreze Planuri Urbanistice de Detaliu, avizate și
aprobate conform legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei imaginii localității şi a
bunei funcționalități în relaţie cu zonele adiacente;
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.
Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.
Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Lucrări de parcelare în loturi neconstruibile care au ca scop evitarea cererii acordului vecinilor
pentru noile dezvoltări
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- Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
- Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
- Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
- Activităţi de creştere comercială a animalelor, sau orice alte activități de creștere a animalelor.
- Depozitare de deşeuri industriale, tehnologice etc., înafara spaţiilor special amenajate conform
normelor de protecţia mediului în vigoare.
- Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă

Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor detalia în cadrul
PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Prin operațiunea de reparcelare, toate parcelele cu destinație de producție și servicii mixte
rezultate vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:
• Au front la stradă;
• Au front la stradă cu o lungime de minim 50 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 5000 mp
• Au adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei, dar nu mai puțin de 100 m
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
• Au formă regulată
- Pentru parcelele pe care se dorește realizarea de funcțiuni din lista Utilizări admise cu
condiționări de la art. 2 de mai sus, suprafețele minime vor fi determinate astfel încât să permită
buna funcționare a activității propuse (dar nu vor avea suprafața mai mică de 2000 mp), cu
respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin acesta. În aceste cazuri
este obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu, care să detalieze din punct de
vedere urbanistic parcela.
- Construcţiile de pe parcelele de colț vor fi realizate în concordanţă cu tipologia loturilor de colţ
(vor avea fațade principale spre ambele străzi la care au deschidere)
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Pentru parcelele de colţ, alinierea construcțiilor se va realiza faţă de ambele aliniamente.
- Noile construcții vor fi retrase de la aliniament cu o distanță de minim 10 m.
- Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea construcțiilor se va face cu
respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv, menționată în
Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Capitolul I, Articolul 6.
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- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. În aceste situații este
obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu care să detalieze parcela.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea obligatorie față de limitele laterale va fi de minim 6 m.
- Retragerea obligatorie față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 10 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul unităţii,
în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta
- Funcţiunile care aparţin aceluiaşi agent economic se vor amplasa pe cât posibil grupate în cadrul
aceleaşi clădiri, în scopul asigurării unui procent cât mai favorabil de ocupare a terenului
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 6 m.
- Distanţa de mai sus se poate reduce la 3,5m dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/
sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat un acces carosabil de minim 5,5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu
public în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale, carosabile și tehnologice de acces pe lot şi la garaje/parcaje.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul
necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea în incintă.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile, care să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
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Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie
făcând parcările publice amenajate
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
Parcajele dedicate vizitatorilor pot să fie situate în afara împrejmuirii, pentru un acces mai facil.
Mijloacele de transport al mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona
exclusiv în afara spaţiului public, în interiorul incintelor
Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii sau reparaţii, cât şi în timpul
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în
interiorul parcelei spaţii de așteptare, circulaţie, încărcare şi întoarcere;

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi Parter (pentru hale), specific construcțiilor de producție și
servicii, dar nu mai mult de 16 m. Se permite în această înălțime, etajarea specifică prin supante a
spațiului interior.
- Se permite realizarea de construcții cu înălțime maximă P+2, dar nu mai mult de 10m la cornisă,
13 m la coamă, pentru clădiri de birouri / corpuri administrative, adiacente halelor de producție și
servicii și pentru funcțiunile admise cu condiționări, conform PUZ și proiectelor de arhitectură
elaborate și aprobate conform legii.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă de
producție și servicii.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite de asemenea realizarea de construcții cu
sistem de acoperire tip terasă, ori specifice halelor industriale.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, ori învelitori specifice halelor industriale (în nuanțe alb, gri, negru) fiind interzisă utilizarea
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altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
Pentru a determina o imagine unitară, pe fațade se vor utiliza într-un mod cât mai discret
materialele de finisaj – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli pentru
socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre) se permite utilizarea tâmplăriei PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de dezvoltare este permisă numai după realizarea
și recepția lucrărilor de rețelele tehnico-edilitare și circulații.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea, în
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitorii interesaţi.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială sau la rețeaua publică de evacuare a apelor uzate este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții. Se vor dirija apele
meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul peste
minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
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- Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
- Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
- Se interzice dispunerea supraterană a rețelelor de distribuție gaz și a racordurilor la acestea
- Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării
deşeurilor menajere, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de
colectare a deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.

-

-

-

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 20%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent, minim
50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un
arbore la fiecare 50 mp.
se vor prevedea plantaţii înalte de arbori (nu arbuşti) cu o lățime de minim 5m de spațiu plantat
perimetral, care să formeze o perdea de protecţie;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră, beton, lemn și
metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
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maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Parcelele ocupate cu echipamente publice, dotări și servicii de interes public, funcțiuni
comerciale și biserici, se permite a fi lipsite de împrejmuiri către domeniul public (stradă).
Terenul din fața construcțiilor poate fi utilizat ca spațiu public. Dacă totuși împrejmuirea este
necesară, separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri
semi-transparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă
de 1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul minim de ocupare a terenului va fi de 30%
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 70%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.2.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, supraetajării construcțiilor existente sau
al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și
incluzând toate construcțiile existente și propuse.

PS
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Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI
Suprafață teren (lot)

minim 5000 mp

Lățime front stradal

minim 50 m

Adâncime parcelă

Minim 100 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față de
aliniament

Se va stabili prin Planuri Urbanistice Zonale,
dar nu va fi dispusă la o distanță mai mică de 10
m de aliniament

Retragere față de limitele laterale

minim 6 m

Retragere față de limita posterioară

minim 10 m

Regim de înălțime

Parter (pentru hale), specific construcțiilor de
producție și servicii, dar nu mai mult de 16 m.
Se permite în această înălțime, etajarea
specifică prin supante a spațiului interior.
Se permite realizarea de construcții cu înălțime
maximă P+2, dar nu mai mult de 10m la
cornisă, 13 m la coamă, pentru clădiri de birouri
/ corpuri administrative.

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

minim 30 % - maxim 70 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al terenului)

maxim 1.2

Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) ?
1. Este obligatorie elaborarea PUZ unitar pe întreg U.T.R.ul reglementat ca zonă PS, cu respectarea
prevederilor prezentului RLU.
2. Dacă după elaborarea unei documentații PUZ unitar pe întreg UTRul, avizată și aprobată conform
legii, se propune modificarea prin alipire sau dezmembrare în mai mult de 2 parcele a loturilor
propuse prin PUZ unitar, este obligatorie reglementarea loturilor respective prin PUZuri locale, cu
respectarea prevederilor prezentului RLU.
3. Pentru reglementarea de circulații / străzi.
Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie pentru toate loturile cu funcțiuni aparținând listei Funcțiuni
admise cu condiționări, parte a acestui UTR.

PS
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Zonă mici unități de producție cu profil agricol

Generalități
Zonă de activități productive cu caracter agro-zootehnic nepoluante şi servicii complementare se
compune din „terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând
toate categoriile de activităţi cu profil agricol conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă”
cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru producție, cercetare, servicii pentru
distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi
clienţi, etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, sau se află în proces de
restructurare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare dezvoltări.

Condiționări primare
Este obligatorie elaborarea de proiecte tip PUD, care să detalieze din punct de vedere urbanistic
reglementările pentru parcelele din această zonă și relația lor indirectă cu vecinătățile.
PUD-urile vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului regulament în ceea ce
priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare,
echipare şi configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului etc.
Suprafața minimă a parcelelor pe care se permite dezvoltarea a astfel de funcțiuni este de 2000 mp.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
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Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni agricole
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație

-

-

-

-

-

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.
Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.
Se vor permite activitățile agricole sau productive, de depozitare, cu condiția ca perimetral, toate
parcelele să aibă o fâșie verde de protecție vizuală și fonică cu lățimea de 5 m, in interiorul căreia
se vor planta două rânduri de copaci de talie mare sau arbuști de talie medie (peste 2.5m înălțime)
Este obligatorie respectarea distanțelor minime de protecție sanitară de mai jos, conform
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din 04.02.2014
publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21.02.2014.
Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc
disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:
• Ferme de cabaline, între 6-20 capete:
50 m
• Ferme de cabaline, peste 20 capete:
100 m
• Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete:
50 m
• Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete:
100 m
• Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete:
200 m
• Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete:
500 m
• Ferme de păsări, între 51-100 de capete:
50 m
• Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete:
500 m
• Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete
şi complexuri avicole industriale:
1.000 m
• Ferme de ovine, caprine:
100 m
• Ferme de porci, între 7-20 de capete:
100 m
• Ferme de porci, între 21-50 de capete:
200 m
• Ferme de porci, între 51-1.000 de capete:
500 m
• Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:
1.000 m
• Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:
1.500 m
• Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete:
100 m
• Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:
200 m
• Ferme şi crescătorii de struţi:
500 m
• Ferme şi crescătorii de melci:
50 m
• Spitale, clinici veterinare:
30 m
• Grajduri de izolare şi carantină pentru animale:
100 m
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Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:
Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor:
Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală:
Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale
din exploataţiile zootehnice, platforme comunale:
Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine:
Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine:
Depozite pentru produse de origine vegetală
(silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor)
Staţii de epurare a apelor uzate:
Staţii de epurare de tip modular (containerizate):
Staţii de epurare a apelor uzate industriale:
Paturi de uscare a nămolurilor:
Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor:

100 m
500 m
300 m
500 m
1.000 m
1.000 m
200 m
300 m
100 m
300 m
300 m
500 m

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolele 4 - 9, 12 - 13, 15-17, referitor la condițiile de construibilitate.
Depozitare de deşeuri animale, în afara spaţiilor special amenajate conform normelor de protecţia
mediului în vigoare.
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Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă

Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor detalia în cadrul
PUD, cu respectarea reglementărilor prezentului regulament.

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Pentru a fi construibile, toate parcelele (fie existente, fie rezultate din operațiuni de divizare etc.),
vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:
• Au front la stradă;
• Au front la stradă cu o lungime de minim 40 m
• Au suprafaţa parcelei de minim 2000 mp
• Au adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei
• Sunt dispuse cu latura scurtă la stradă
• Au formă regulată
- Suprafețele minime vor fi determinate astfel încât să permită buna funcționare a activității
propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a indicilor urbanistici propuși prin acesta.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu o distanță de minim 10 m.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea obligatorie față de limitele laterale va fi de minim 5 m.
- Retragerea obligatorie față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 5 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul unităţii,
în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta
- Funcţiunile care aparţin aceluiaşi agent economic se vor amplasa pe cât posibil grupate în cadrul
aceleaşi clădiri, în scopul asigurării unui procent cât mai favorabil de ocupare a terenului
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă (streașină) sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 5 m.
- Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire
şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.
Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
- Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
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asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu
public în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
Se vor prevedea accese pietonale, carosabile și tehnologice de acces pe lot şi la depozite/garaje/
parcaje.
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul
necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea în incintă.
se vor asfalta accesele din drumurile publice pe o distanță de minim 100 m în interiorul parcelei,
pentru a preveni murdărirea drumurilor publice
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările curților cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor folosi
materiale permeabile, care să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
Staţionarea vehiculelor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în
interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi Parter (un nivel) specifică funcțiunilor de acest tip, și se va
detalia prin proiecte de arhitectură avizate și aprobate conform legii, care să permită buna
funcționare a activităților propuse. H max. cornișă - 7m, H max. coamă 14m.

*Notă

Pa

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană și va exprima caracterul zonei.
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- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.

-

-

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de dezvoltare este permisă numai după realizarea
și recepția lucrărilor de rețelele tehnico-edilitare și circulații.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu
Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici din legislația în vigoare.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala
beneficiarului / proprietarului / investitorului.
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de autoritatea publică prin stabilirea, în
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
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aferente, de către investitorii interesaţi.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se vor dirija
apele meteorice către zonele verzi din interiorul parcelelor și nu se va impermeabiliza terenul
peste minimul necesar (accese, alei, trotuare etc.)
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se interzice dispunerea supraterană a rețelelor de distribuție gaz și a racordurilor la acestea
Fiecare parcelă va dispune de platforme special amenajate în interiorul parcelei, destinate
colectării / depozitării deşeurilor specifice activităților desfășurate și a deșeurilor menajere /
reciclabile, beneficiarii fiind obligați să dețină un contract cu o firmă specializată de colectare a
deșeurilor care îți desfășoară activitatea pe raza comunei.
Depozitarea tuturor materialelor necesare / rezultate în urma activității agro-zootehnice va fi
făcută în conformitate cu legislația de protecția mediului și sănătatea populației, unitățile fiind
obligatoriu a fi dotate cu sisteme tehnico-edilitare necesare diverselor tipuri de activități
desfășurate (stații de epurare / pre-epurare, stații filtrare, platforme de depozitare etc.)
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu
altereze aspectul general al localităţii
În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în
suprafaţă de minimum 20%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea
spaţiului public. Acestea vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).
Perimetral, toate parcelele vor avea o fâșie verde de protecție vizuală și fonică cu lățimea de 5 m,
in interiorul căreia se vor planta două rânduri de copaci de talie mare și arbuști de talie medie
(peste 2.5m înălțime)
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte
amenajări;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.

Pa

- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme arhitecturii contemporane (se vor utiliza materiale precum piatră, beton, lemn și metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
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Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul minim de ocupare a terenului va fi de 20%
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul minim de utilizare a terenului va fi de 0.2.
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.4.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
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Articolul 17
TABEL SINTETIC INDICATORI URBANISTICI
INDICATORI URBANISTICI
Suprafață teren (lot)

minim 2000 mp

Lățime front stradal

minim 40 m

Adâncime parcelă

minim 40 m

Alinierea obligatorie a construcțiilor față de
aliniament

Se va stabili prin Planuri Urbanistice de Detaliu,
dar nu va fi mai mică de 10 m

Retragere față de limitele laterale

minim 5 m

Retragere față de limita posterioară

minim 5 m

Regim de înălțime

Conform proiectelor de arhitectură, dar nu mai mult
de Parter

P.O.T. (Procent de ocupare al terenului)

minim 20 % - maxim 40 %

C.U.T. (Coeficient de utilizare al terenului)

minim 0.2 - maxim 0.4

Pa
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Vn
Zona spațiilor verzi publice amenajate
cu acces nelimitat

Generalități
Zona cuprinde terenuri domeniu public, amenajate ca spații verzi pentru petrecerea timpului liber, cu
acces nelimitat, și terenuri domeniu public pe care se dorește realizarea de proiecte pentru a fi
amenajate pe viitor ca spații verzi, zone rezidențiale cu confort ridicat și alte funcțiuni compatibile.

Condiționări primare
Pentru intervenţii ce vizează proiectarea / restructurarea acestui tip de funcțiune se vor elabora
documentații de urbanism conform legii 350/2001.
Teritoriul de studiu al proiectelor menționate mai sus este reprezentat de UTR-urile în cauză în
integralitatea lor.
Autorizarea lucrărilor de construire se va face pe baza prezentului Regulament și a documentațiilor
de urbanism care au la bază prezentul RLU, de la care nu sunt acceptate derogări.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea construcţiilor,
amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit
derogări prin intermediul PUZ.
Intervenţiile vizând amenajarea, restructurarea integrală sau parţială a zonelor verzi vor avea în
vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Vn
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Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi în zonele de dezvoltare, se vor
aplica profile transversale unitare, specifice pentru zona de spații verzi publice (conform Anexei 3)
ce vor determina caracterul spațiului public și al zonei. Aceste profile vor fi detaliate prin PUZ.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație

Vn

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Se permite și realizarea de noi construcții în zonă cu altă funcțiune decât cele menționate mai
sus, la Articolul 1:
- Funcțiuni de cultură
- Funcțiuni sportive
- Funcțiuni de învățământ
- Alimentație publică
cu condiția ca pentru ele să se elaboreze documentații de urbanism, conform legii
350/2001, avizate și aprobate conform legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei
imaginii localității şi a bunei funcționalități în relaţie cu zonele adiacente;
- Funcțiuni de locuire, cu condiția ca pentru ele să se elaboreze documentații de
urbanism, conform legii 350/2001, avizate și aprobate conform legii, și ca aceste
documentații să fie inițiate și contractate de administrația publică locală, iar calculul
POT-ului și CUT-ului pentru teren să se raporteze la întreaga suprafața a UTR-ului și să
nu depășească limitele maxime reglementate prin prezentul PUG.
- Circulații carosabile și pietonale
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- Accese auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme
pietonale şi velo, cu condiţia ca acestea să aibă caracter ocazional şi limitat
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.
- Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile sau panouri dedicate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă

Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor detalia în cadrul
documentațiilor de urbanism elaborate conform legii 350/2001, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament.

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Dacă se dorește modificarea sistemului parcelar actual, se vor elabora documentații de urbanism,
conform Legii 350/2001, cu respectarea prezentului Regulament.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament.
- Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea construcțiilor se va face cu
respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv, menționată în
Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
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specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. În aceste situații este
obligatorie elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu, care să detalieze parcela.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Construcțiile se vor retrage cu minim 5 m de la limitele laterale și posterioare.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Distanța dintre clădiri va fi de minim H/2.
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul unităţii,
în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta

-

-

-

-

-

Vn

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Sistemul de circulații și accese pietonale, ocazional carosabile și velo va fi detaliat prin
documentații de urbanism elaborate conform legii 350/2001, avizate și aprobate conform legii, și
se va relaționa în mod direct cu restul circulațiilor din vecinătăți
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatră naturală, deck etc.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în zonele de acces / intrare, făcând parte din sistemul public de
parcaje
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
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depozitare.
- Pentru zonele ocupate cu funcțiuni de locuire, fiecare parcelă va avea asigurat în interiorul ei
minim un loc de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată de sub
100mp, și minim 2 locuri de parcare pentru construcțiile care au suprafața construită desfășurată
mai mare de 100mp.
Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi de maxim S / D + P + M; H max: 5m la cornișă, 8m la coamă.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
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Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public și mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi,
cișmele, bolarzi etc.), ce vor face obiectul unor studii de amenajare urbană realizate de specialiști
atestați RUR/OAR în colaborare cu specialiști în domeniul tehnico-edilitar.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se vor amplasa recipiente pentru colectarea deșeurilor, distribuite optim în funcție de fluxurile de
circulație pietonală și de asemenea se va amenaja un spațiu destinat colectării generale a
deșeurilor, accesibil printr-o circulație ocazional carosabilă. De asemenea, se va amenaja un
spațiu pentru colectarea deșeurilor vegetale (compost)
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
Intervenţiile importante / realizarea de noi spații verzi amenajate se vor realiza numai pe bază de
PUZ-uri, PUD-uri și studii dendrologice şi peisagere
Spaţiile verzi plantate, organizate pe solul natural, vor ocupa o suprafață de minim 70% și vor
cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă)
Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Spațiile verzi cu acces nelimitat vor fi lipsite de împrejmuiri, putând fi marcată limita de
proprietate prin amenajări, borduri, plantații etc.
- Pentru alte funcțiuni, împrejmuirile se vor reglementa prin documentații de urbanism elaborate
conform legii 350/2001, avizate și aprobate conform legii, și vor ține cont de Capitolul II,
Articolul 11 din prezentul RLU.
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Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 10%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.2.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, supraetajării construcțiilor existente sau
al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și
incluzând toate construcțiile existente și propuse.

Vn
Pagina 141
!
din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

SA
Zona cu funcțiuni de sport, agrement, recreere,
cu acces limitat

Generalități
Zona cuprinde terenuri proprietate privată, amenajate ca spații de sport, agrement, recreere, pentru
petrecerea timpului liber, cu acces limitat.

Condiționări primare
Pentru intervenţii ce vizează realizarea / extinderea / restructurarea acestui tip de funcțiune se vor
elabora documentații de urbanism, conform legii 350/2001.
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea construcţiilor,
amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
Intervenţiile vizând amenajarea, restructurarea integrală sau parţială a zonelor vor avea în vedere
asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi în zonele de dezvoltare, se vor
aplica profile transversale unitare, specifice pentru zona de spații verzi publice (conform Anexei 3)
ce vor determina caracterul spațiului public și al zonei.

SA

Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
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Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
-

Funcțiuni sportive
Funcțiuni de turism
Funcțiuni de cultură
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Amenajări destinate infrastructurii de circulație

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.
- Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

-

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Divizarea în adâncime a parcelelor, dacă aceasta generează loturi care nu sunt dispuse la stradă
(proprietate domeniu public) și au acces carosabil și pietonal doar prin servitute/alei private sau
alei carosabile cu profil nereglementat printr-o documentație de urbanism avizată și aprobată
Divizarea terenurilor exclusiv prin lucrări toografice
Divizarea parcelelor prin lucrări topografice sau planuri urbanistice, dacă aceste operațiuni
generează loturi cu dimensiuni care nu se încadrează în reglementările menționate mai jos, la
Articolul 4, referitor la condițiile de construibilitate.
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- Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile sau panouri dedicate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă

Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor noi se vor detalia în cadrul
documentațiilor de urbanism elaborate conform Legii 350/2001, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament.

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Dacă se dorește modificarea structurii parcelarului existent, aceasta se va face conform unor
documentații de urbanism elaborate conform legii 350/2001, avizate și aprobate conform legii.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Retragerea de la aliniament va fi de minim 10m.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea de la limitele laterale și posterioare va fi de minim 10m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerințelor ISU și cerințelor de funcţionare în
interiorul unităţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta.

SA

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
- Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică proprietate domeniu public
în mod direct.
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice proprietate domeniu public.
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- Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
- Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
- Pentru aleile pietonale / velo se vor utiliza sisteme rutiere specifice, agregate compactate, pavaje
din piatră naturală etc.

-

-

Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în incintă, fără a ocupa domeniul public
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălțimea maximă admisă este de P+1.
- H max. la cornișă - 8m, la coamă 14 m.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
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finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public și mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi,
cișmele, bolarzi etc.), ce vor face obiectul unor proiecte de amenajare urbană realizate de
specialiști atestați RUR/OAR în colaborare cu specialiști în domeniul tehnico-edilitar.
Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se vor amplasa recipiente pentru colectarea deșeurilor, distribuite optim în funcție de fluxurile de
circulație pietonală și de asemenea se va amenaja un spațiu destinat colectării generale a
deșeurilor, accesibil printr-o circulație ocazional carosabilă.

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
- Suprafețele ocupate de spații verzi și plantate vor fi de minim 50%.
- Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
- Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
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- Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor

-

-

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale de tip piatră, lemn, și metal);
Stâlpii de susţinere, se vor armoniza cu finisajul construcției principale şi al gardurilor alăturate;
Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
Separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri semitransparente (se permite ca maxim 40% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă de
1,80 m, din care 0,40 m soclu opac, opțional putând fi dublate de gard viu.
Este interzisă executarea împrejmuirilor din prefabricate de beton turnat și colorat, din bare de
inox, din policarbonat sau alte elemente de plastic, sau din tablă colorată sau ondulată;
Este interzisă vopsirea împrejmuirilor în culori vii/stridente sau cu bronz/auriu/argintiu.
Este interzisă realizarea / placarea soclului împrejmuirilor cu beton mozaicat, faianță, marmură,
mozaicuri colorate strident sau alte materiale nepotrivite.

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT-ul maxim va fi de 20%.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT-ul maxim va fi de 0.4.

SA
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Va
Zona spațiilor verzi publice
situate de-a lungul cursurilor de apă

Generalități
Zona cuprinde terenuri domeniu public, adiacente cursurilor de apă temporare și permanente, situate
în intravilan, ocupate în general cu spații verzi amenajate minimal, incluzând albiile minore,
amenajări hidrologice, amenajări de maluri, lucrări de artă și alte amenajări specifice.

Condiționări primare
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Este obligatorie implicarea directă a unui membru atestat RUR/OAR în echipele de proiectare care
elaborează proiecte pentru aceste zone.
Intervenţiile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, asigurarea coerenţei imaginii urbane, reabilitarea
amenajărilor, a plantaţiilor, ameliorarea peisajului şi a mediului.
Autorizarea lucrărilor de execuție / reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care
nu sunt acceptate derogări.
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, amenajărilor, plantaţiilor,
ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit
derogări prin intermediul PUZ.
Intervenţiile vizând amenajarea, restructurarea integrală sau parţială a zonelor verzi vor avea în
vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Va
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Reglementări pentru domeniul public
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile verzi de tipul parcurilor, scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

-

Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Funcțiuni de gospodărire comunală
Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Lucrări hidrotehnice, de sistematizare, terasament etc.
Lucrări de protecție împotriva inundațiilor

Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Accese auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme
pietonale şi velo, cu condiţia ca acestea să aibă caracter ocazional şi limitat
- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
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- Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile sau panouri dedicate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Se conservă structura cadastrală existentă.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Nu este permisă realizarea de construcții.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Nu este permisă realizarea de construcții.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Nu este permisă realizarea de construcții.

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în zonele de acces / intrare, făcând parte din sistemul public de
parcaje
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
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Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Nu este permisă realizarea de construcții.
Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR
- Nu este permisă realizarea de construcții.

-

-

-

-

-

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public și mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi,
cișmele, bolarzi etc.), ce vor face obiectul unor studii de amenajare urbană realizate de specialiști
atestați RUR/OAR în colaborare cu specialiști în domeniul tehnico-edilitar.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Se vor amplasa recipiente pentru colectarea deșeurilor, distribuite optim în funcție de fluxurile de
circulație pietonală și de asemenea se vor amenaja un spații destinate colectării generale a
deșeurilor, accesibile printr-o circulație ocazional carosabilă. De asemenea, se vor amenaja și
spații pentru colectarea deșeurilor vegetale (compost)
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
Intervenţiile vizând regularizări de albii, amenajări hidrotehnice, praguri de fund, bazine de
retenţie, organizarea spaţiilor verzi, a sistemelor de alei şi platforme etc., se vor realiza conform
legii și, dacă este cazul, în baza unor studii de fundamentare hidrologice, dendrologice, peisagere
etc.
Se va urmări în mod obligatoriu conservarea / redarea caracterului cvasi-natural al zonei. Se
interzice placarea albiilor / malurilor cu plăci de beton sau betonarea acestora.
Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor
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Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
- Spațiile verzi cu acces nelimitat situate de-a lungul cursurilor de apă vor fi lipsite de împrejmuiri,
putând fi marcată limita de proprietate prin amenajări, borduri, plantații etc.

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Nu este permisă realizarea de construcții.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Nu este permisă realizarea de construcții.
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Gc
Zona gospodăriei comunale

Generalități
Zona cuprinde terenuri domeniu public, care adăpostesc funcțiuni de gospodărire comunală din
categoria echipării edilitare, amenajărilor de spații destinate activităților comunale și a salubrității.

Condiționări primare
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Autorizarea lucrărilor de execuție / reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care
nu sunt acceptate derogări.
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea/amplificarea coerenţei urbane, reabilitarea
construcţiilor, amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea spațiilor cu destinație publică şi a factorilor de
mediu.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit
derogări prin intermediul PUZ.
Intervenţiile vizând amenajarea, restructurarea integrală sau parţială a zonelor de gospodărire
comunală vor avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi în zonele de dezvoltare, se vor
aplica profile transversale unitare, specifice pentru zonele de dezvoltare (conform Anexei 3) ce vor
determina caracterul spațiului public și al zonei.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
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proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

-

-

-

-

Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
Funcțiuni de gospodărire comunală
Comerț specific zonelor de târguri, piețe agroalimentare sau de vechituri, obor etc.
Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Amenajări destinate petrecerii timpului liber
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se permite și realizarea de activități complementare celor menționate mai sus, la Articolul 1:
- Administrație
- Servicii
- Depozitare
- Alimentație publică
cu condiția ca pentru acestea să se elaboreze Planuri Urbanistice de Detaliu, avizate și
aprobate conform legii, cu dublul scop: asigurarea coerentei imaginii localității şi a
bunei funcționalități în relaţie cu zonele adiacente;
Accese auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale, cu condiţia ca acestea să aibă
caracter ocazional şi limitat
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.
Indiferent de ce activitate se va desfășura pe parcelele din zonă, depozitarea utilajelor,
materialelor, mărfii sau altor produse / echipamente, se va face în interiorul parcelei, în spații
amenajate astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

Gc
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Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile, împrejmuiri sau panouri dedicate.
Construcții provizorii de orice natură
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în
orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Parcelele construibile vor avea minim 250 mp. Suprafețele vor fi determinate astfel încât să
permită buna funcționare a activității propuse, cu respectarea prezentului Regulament, și a
indicilor urbanistici propuși prin acesta.
- Se conservă de regulă structura parcelară existentă.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Retragerea clădirilor de la aliniament va fi de minim 5 m
- Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea construcțiilor se va face cu
respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv, menționată în
Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea față de limitele laterale va fi de minim 3 m, iar față de limita posterioară de minim 5
m.
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Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul unităţii,
în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta.

-

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza parcaje la sol, în interiorul parcelelor unităţilor.
Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii sau reparaţii, cât şi în timpul
funcţionării clădirilor se va face în afara domeniului public;
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau depozitare.

Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi Parter (un nivel) specifică funcțiunilor de acest tip, și se va
detalia prin proiecte de arhitectură avizate și aprobate conform legii, care să permită buna
funcționare a activităților propuse. H max. cornișă - 5m, H max. coamă 8m.

*Notă

Gc

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
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contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană.
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă.
Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli
pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu texturi
neadecvate (plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie
etc.)
Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul. Se permite utilizarea
tâmplăriei PVC în culori neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă
doar utilizarea sticlei transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă
tip oglindă, geamuri bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Orice proiect care are ca obiect realizarea sau extinderea de rețele edilitare va fi elaborat conform
legislației în vigoare
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
- Spaţiile verzi plantate, organizate pe solul natural, vor ocupa o suprafață de minim 20% și vor
cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă)
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- Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
- Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
- Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor.
- se vor realiza plantaţii înalte de arbori (nu arbuşti) dispuși perimetral, care să formeze o perdea de
protecţie;
Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.
- Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele
conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră, beton, lemn și
metal);
- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
- Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
- Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
- Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
- Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
- Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT-ul nu va depăși 50%
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT-ul nu va depăși 0,5.
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Gcc
Zona gospodăriei comunale - cimitire

Generalități
Zona cuprinde terenuri domeniu public, care adăpostesc funcțiuni de gospodărire comunală din
categoria cimitirelor.

Condiționări primare
Elaborarea PUD este obligatorie atât pentru extinderea cimitirelor existente cât și pentru realizarea
cimitirelor noi, conform planșelor de reglementări urbanistice, cu respectarea Legii nr.102/2014 privind
cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare cu integrarea în procesul de proiectare a amenajărilor
peisagistice aferente elaborate de specialiști în domeniu, și a Hotărârii nr. 741/2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și
reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care
trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare

Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea construcţiilor,
amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
Intervenţiile vizând amenajarea, restructurarea integrală sau parţială a zonelor verzi vor avea în
vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Nu se admit intervenţii (reparaţii capitale, extinderi etc.) care permanentizează construcțiile /
corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Funcţionarea cimitirelor e reglementată prin cadrul legal existent, ca şi prin regulamentele interne.
În plus, pentru buna funcţionare a acestora, se instituie următoarele reglementări:
-se interzice densificarea cimitirelor prin ocuparea aleilor, distrugerea / eliminarea vegetaţiei,
eliminarea spaţiilor verzi, ocuparea spaţiului dintre morminte.
-pentru extinderea cimitirelor existente se vor asigura în mod obligatoriu şi zonele de protecţie
sanitară spre noile vecinătăţi, în conformitate cu normele în vigoare, și se va asigura o densitate
brută de 7,5 – 10 mp / loc
-Este obligatorie elaborarea PUD dacă se dorește realizarea de construcții (ex. capelă) în zonă
-În cazul cimitirelor nou înființate, distanța minimă admisă între zonele protejate (de locuire) și
gardul care delimitează cimitirul este de 100 m. (Legea nr. 102/2014 privind cimitirele,
Pagina 159
!
din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

Gcc

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

crematoriile umane și serviciile funerare)
-Cimitirele se împrejmuiesc cu gard, conform Articolului 14 din regulamentul de mai jos. La
cimitirele înființate după intrarea în vigoare a Legii nr. 102/2014 gardul se dublează cu o perdea de
arbori. Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m.
-Vor fi amenajate spații speciale cu impact vizual minim, pentru colectarea deșeurilor specifice
zonei funcționale.

Reglementări pentru domeniul public
În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi sau accesului dintr-un drum public
în zonele de dezvoltare, se vor elabora Planuri Urbanistice de Detaliu (pentru organizarea
circulațiilor în interiorul parcelei) și Planuri Urbanistice Zonale (pentru reglementarea străzilor
publice) și se vor aplica profile transversale unitare, ce vor determina caracterul spațiului public și al
zonei.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Gcc

* Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
*
Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcțiuni de gospodărire comunală din categoria cimitirelor și funcțiunilor complementare
acestora:
- Clădiri / pavilioane administrative și de serviciu / întreținere
- Anexe funcționale
- Spații pentru ceremonii funerare (capele, platforme în aer liber)
- Crematorii (conforme cu legislația în vigoare)
- Funcțiuni de cult
- Anexe sanitare
- Spații tehnice
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- Accese auto pentru întreţinere, intervenţii, transport pe sistemul de alei şi platforme pietonale, cu
condiţia ca acestea să aibă caracter ocazional şi limitat
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- Funcțiuni aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau
în afara spaţiului public, astfel încât acestea să nu fie vizibile din spațiul public.
- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să nu producă un nivel de zgomot mai mare decât cel permis prin legislație și
să nu fie vizibile din domeniul public.

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile sau panouri dedicate.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
* Notă

Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor detalia în cadrul
PUD, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Se va păstra structura parcelară existentă.
- Zonele de extindere se vor conforma normelor în vigoare, asigurându-se o densitate brută de 7,5
– 10 mp / loc
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament.
- Pentru dezvoltările dispuse adiacent drumurilor județene, alinierea construcțiilor se va face cu
respectarea zonei de protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv, menționată în
Dispozițiile Generale din prezentul Regulament, Articolul 6.
- Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public și
funcțiuni cu acces public, va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, accesul
persoanelor cu dizabilități, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor necesare în funcţie de
specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public.
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Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea față de limitele laterale și posterioare va fi de minim 5 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul unităţii,
în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta.

-

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct.
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile
publice.
Pentru dotările de interes public și social, se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
Aleile de circulație utilitară sau ocazional carosabile se vor asfalta sau vor fi dalate, iar pentru
aleile pietonale se vor utiliza sisteme rutiere specifice din agregate compactate, pavaje din piatră
naturală etc.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Accesul şi staţionarea oricăror autovehicule în incinta cimitirelor e interzisă, cu excepţia celor de
întreţinere şi exploatare.
Parcarea autovehiculelor se va face în afara drumurilor publice în parcări special amenajate
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Parcajele necesare vor fi realizate în zonele de acces / intrare, fiind dispuse, de preferat, în
exteriorul incintei propriu-zise
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
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Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi Parter (un nivel) specifică funcțiunilor de acest tip, și se va
detalia prin proiecte de arhitectură avizate și aprobate conform legii, care să permită buna
funcționare a activităților propuse. H max. cornișă - 5m, H max. coamă - 8m.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană.
- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.
- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite realizarea de construcții cu sistem de
acoperire tip terasă.
- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în nuanțe
gri, fiind interzisă utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.
- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul
funcţional.
- Pentru a determina o imagine unitară, se vor utiliza într-un mod cât mai discret materialele de
finisaj specifice zonei - tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală, tencuieli pentru
soclu, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, se vor evita materialele cu texturi neadecvate
(plăci de tablă ondulată, policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie etc.)
- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb,
nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.
- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre), se va utiliza lemnul sau tâmplăria PVC în culori
neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei
transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri
bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.
- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține
seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se află
în relații de co-vizibilitate.
- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea
acestora de pe domeniul public;
- Se va recurge la solutii de constructie ecologice.
Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
- Pentru noile dezvoltări aparținătoare comunei nu se admit soluţii de echipare edilitară în sistem
individual.
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- Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
- Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
- Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public și mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi,
cișmele, bolarzi etc.), ce vor face obiectul unor studii de amenajare urbană realizate de specialiști
atestați RUR/OAR în colaborare cu specialiști în domeniul tehnico-edilitar.
- Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
- Se interzice dispunerea aparatelor de aer condiționat, a antenelor TV-satelit sau a altor instalații
tehnico-edilitare pe fațadele vizibile din spațiul public;
- Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
- Se vor amplasa recipiente pentru colectarea deșeurilor, distribuite optim în funcție de fluxurile de
circulație pietonală și de asemenea se va amenaja un spațiu destinat colectării generale a
deșeurilor, accesibil printr-o circulație ocazional carosabilă. De asemenea, se va amenaja un
spațiu pentru colectarea deșeurilor vegetale (compost)

-

-

-

-

Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
Este obligatorie păstrarea unui procent de minim 25% din suprafața cimitirelor noi/ extinderii
cimitirelor existente, pentru spații verzi amenajate.
orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu
altereze aspectul general al localităţii.
parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor
În zonele de extindere, perimetral se va organiza o fâşie verde plantată cu vegetaţie joasă, medie
şi înaltă cu lăţimea minimă de 5 m, care nu poate fi utilizată pentru morminte.
Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
Separarea spre stradă a terenurilor ocupate cu astfel de funcțiuni vor consta în garduri semitransparente (se permite ca maxim 70% din această suprafață să fie opacă) cu înălțime fixă de
1,20 m, din care 0,40 m soclu opac, obligatoriu fiind dublate de gard viu.
Este interzisă executarea împrejmuirilor din prefabricate de beton turnat și colorat, din bare de
inox, din policarbonat sau alte elemente de plastic, sau din tablă colorată sau ondulată;
Este interzisă vopsirea împrejmuirilor în culori vii/stridente sau cu bronz/auriu/argintiu.
Este interzisă realizarea / placarea soclului împrejmuirilor cu beton mozaicat, faianță, marmură,
mozaicuri colorate strident sau alte materiale nepotrivite.
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Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 10%
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcțiilor existente sau al adăugării de
noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și incluzând toate
construcțiile existente și propuse.
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 0.1.
- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, supraetajării construcțiilor existente sau
al adăugării de noi construcții, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă și
incluzând toate construcțiile existente și propuse.

Când este nevoie de elaborare de planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) ?
1. Elaborarea PUD este obligatorie atât pentru extinderea cimitirelor existente cât și pentru realizarea
cimitirelor noi, conform planșelor de reglementări urbanistice, cu respectarea Legii nr.102/2014
privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare.
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TC
Zona căilor de comunicaţie

*Notă Reglementările specifice acestor zone se aplică tuturor terenurilor domeniu public supuse
regimului de Zonă Căi de Comunicație și amenajări aferente, conform planșelor de Reglementări
Urbanistice aferente PUG, chiar dacă nu au fost delimitate UTR-uri diferite pentru fiecare zonă în
parte.

Generalități
Conform ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ARTICOLUL 19
(4) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile
verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje,
staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora

Condiționări primare
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Este obligatorie prezența în echipele de proiectare pentru aceste zone a unui specialist RUR/OAR.
Proiectele pentru aceste zone vor stabili caracterul general al fiecărui tronson, secţiunile / profilele de
principiu, relaţiile cu spațiul construit, designul spațiului public, seturi de măsuri, reglementări,
restricţii, servituţi etc.
Intervenţiile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, îmbunătățirea circulației, asigurarea coerenţei
imaginii urbane, reabilitarea amenajărilor, a plantaţiilor, ameliorarea peisajului şi a mediului.
Autorizarea lucrărilor de execuție / reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care
nu sunt acceptate derogări.

Reglementări pentru domeniul public

TC

În cadrul procesului de extindere / modernizare a reţelei de străzi în zonele de dezvoltare, se vor
aplica profile transversale unitare, specifice pentru zona de spații verzi publice (conform Anexei 3)
Pagina 166
!
din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

ce vor determina caracterul spațiului public și al zonei.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public se va putea face doar dacă în echipa de design și
proiectare a spațiilor publice va fi implicat în mod direct un specialist cu drept de semnătură RUR/
OAR. În procesul de proiectare se va urmări ameliorarea imaginii localităților în concordanţă cu
caracterul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a
modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea generală a spaţiilor publice din
întreaga comună.
Cablurile electrice şi de telecomunicaţii vor fi realizate / se vor introduce în subteran, ca şi toate
celelalte reţele edilitare, în zonele unde se dezvoltă, reamenajează sau realizează noi spații publice.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

-

Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Amenajări destinate infrastructurii de circulație

Conform Regulamentului general de urbanism din 27.06.1996 (HG 525 / 1996):
ARTICOLUL 18
Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de
întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie
(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze,
ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi
infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza,
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.
(21) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi
sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de
construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c),
inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta
de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21), cu respectarea legislaţiei şi a
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reglementărilor tehnice specifice în vigoare, reţelele de comunicaţii electronice şi
infrastructura asociată acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană, în
intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor aparţinătoare oraşelor şi
municipiilor.
(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case
de vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau
temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru
bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine
de garnizoană.
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
-

-

artere ocolitoare
lărgirea unor străzi sau realizarea unor noi artere de circulaţie
Cu condiția elaborării de documentaţii de urbanism tip PUZ.
Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice alte funcțiuni, altele decât cele admise, sau admise cu condiționări.

Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
*Notă

TC

în intravilan, construcţiile noi amplasate în zone dens construite, şi situate cu frontul
la un drum naţional, judeţean, comunal, se vor alinia frontului existent definit de
construcţiile existente;

Conform Regulamentului general de urbanism din 27.06.1996 (HG 525 / 1996):
ARTICOLUL 23
Amplasarea faţă de aliniament
(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după
cum urmează:
a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la
aliniamentul clădirilor existente;
b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă
coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.
(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii
nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel
mai apropiat punct al aliniamentului opus.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre
domeniul privat şi domeniul public.
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Conform ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ARTICOLUL 19
(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea
localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate
de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale,
de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile
comunale.
ANEXA nr. 1
- Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat după cum urmează:
- autostrăzi şi drumuri expres 50 m
- drumuri naţionale 22 m
- drumuri judeţene 20 m
- drumuri comunale 18 m
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice
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Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Conform Regulamentului general de urbanism din 27.06.1996 (HG 525 / 1996):
ARTICOLUL 33
Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se
emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de
parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale
consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,
conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.
- Staționarea autovehiculelor pe terenuri aflate în domeniul public se va face doar în parcaje
special amenajate cu acces limitat sau nelimitat
- Aceste parcaje pot fi concesionate / închiriate / achiziționate de persoane fizice/juridice care nu-și
pot asigura parcajele necesare pe propriul lot.
- Parcajele vor fi înverzite cu câte un arbore la 4 locuri de parcare, plantat în zona de intervenție
- Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform anexei nr. 5 la Hotărârea 525/1996 privind Regulamentul
General de Urbanism
- Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau pentru
depozitare.
Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă
Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă

-

TC

-

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Orice proiect care are ca obiect realizarea sau extinderea de rețele edilitare va fi elaborat conform
legislației în vigoare
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
spaţiile libere rămase neocupate cu circulaţii, construcții, parcaje, amenajări şi platforme
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funcţionale și terenurile adiacente circulaţiilor se vor amenaja și planta cu specii locale de
vegetaţie, şi arbori (minim 1 arbore de talie mare la 50mp, acolo unde există spaţiu), pentru a
diminua poluarea cu praf a localităţilor.
plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru drumuri
se vor identifica, păstra și proteja în timpul lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparații etc.
arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înalțime și diametrul tulpinii peste 30.0 cm; în
cazul tăierii unui arbore se vor planta 3 alții în schimb în perimetrul operațiunii urbanistice;
pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita
impermeabilizarea terenului neocupat cu infrastructură de circulații peste minimul necesar;
se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
Atât terenurile domeniu public ocupate cu infrastructură pietonală, pentru biciclete și rutieră cât
și terenurile domeniu public adiacente infrastructurii de circulații (spații verzi, stații pentru
transport în comun, parcaje etc.) nu vor avea împrejmuiri.

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- Nu se permite realizarea de construcții în zonă

TC
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TE
Zona terenurilor destinate rețelelor tehnico-edilitare
Generalități
Această zonă cuprinde terenurile destinate amplasării de echipamente tehnico edilitare și de
producere a energiei regenerabile şi se va supune reglementărilor prezente în legislaţia în vigoare.

Sectiunea I
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

-

Articolul 1
UTILIZĂRI ADMISE
Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Amplasarea de echipamente de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice, turbine
eoliene etc.)
Unități funcționale de tip container
Amenajări destinate infrastructurii de circulație
Articolul 2
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Nu este cazul.

-

Articolul 3
UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la Articolul 1 şi Articolul 2.
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţii
aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru orice alte obiective.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările sau construcțiile
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente;
Lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau pe
domeniul public ori care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe
imobile, împrejmuiri sau panouri dedicate.
Construcții provizorii de orice natură
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în
orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.

TE
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Secțiunea II
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE
ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR
Articolul 4
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
- Se va păstra structura parcelară existentă.
Articolul 5
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Retragerea clădirilor de la aliniament va fi de minim 6 m.
Articolul 6
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Retragerea față de limitele laterale și limita posterioară va fi de minim 6 m.
Articolul 7
AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
- construcțiile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul
unităţii.

-

-

-

-

Articolul 8
CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor sau intervențiilor este permisă numai dacă parcela are
asigurat acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct.
Dimensionarea căilor de circulație în interiorul parcelelor va avea în vedere necesitatea accesului
autospecialelor de intervenție și va ține seama de respectarea prevederilor Art. 78 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru amenajările cu rol pietonal şi ocazional carosabile se vor folosi materiale permeabile, care
să permită scurgerea cât mai rapidă a apelor meteorice.
Articolul 9
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor în vigoare pentru fiecare tip de
funcţiune prezentă în zonă, conform Hotărârii 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, anexa 5.
În proiectarea parcajelor se va respecta Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor
pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997
Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza parcaje la sol, în interiorul parcelelor unităţilor.
Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii sau reparaţii, cât şi în timpul
funcţionării clădirilor se va face în afara domeniului public;
Parcajele vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare
Este interzisă realizarea de garaje pe spațiul public pentru asigurarea parcării sau depozitare.
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Articolul 10
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR
- Înălțimea echipamentelor de producere a energiei electrice se va detalia prin proiecte tehnice.
- Unitățile funcționale de tip container vor avea o înălțime specifică, de max. 3.5 m.

*Notă

Articolul 11
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR, articolul 10 - Reguli cu privire la aspectul exterior al construcţiilor

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

-

-

-

Articolul 12
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Orice proiect care are ca obiect realizarea sau extinderea de rețele edilitare sau de echipamente de
producere a energiei electrice va fi elaborat conform legislației în vigoare.
Echiparea edilitară în sistem centralizat pentru noile zone de dezvoltare va respecta normele
sanitare şi de protecţie a mediului (Ordinul nr. 119/2014), precum şi prevederile Codului Civil.
Autorizarea racordării la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai
concomitent cu racordarea la sistemul centralizat de colectare a apelor menajere uzate.
Se interzice dispunderea aeriană a cablurior de orice fel (electrice, TV, de telefonie, curent, sau
internet;
Articolul 13
SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
Spaţiile verzi plantate, organizate pe solul natural, vor ocupa o suprafață de minim 20% și vor
cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă)
Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip nu sunt considerate spații verzi, ci spații libere.
Se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și
pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De
asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice acestui
areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor.
se vor realiza plantaţii înalte de arbori (nu arbuşti) dispuși perimetral, care să formeze o perdea de
protecţie;

Articolul 14
ÎMPREJMUIRI
* Vezi Capitolul II - Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor - Articolul 11 - Reguli cu
privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.

TE
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conforme cu arhitectura contemporană (se vor utiliza materiale precum piatră, beton, lemn și
metal);
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă și cu
cel al împrejmuirilor vecine, dacă acestea se încadrează în reglementările prezentului RLU.
Stâlpii de susţinere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul construcției
principale şi al gardurilor alăturate;
Porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
Porţile se vor deschide spre interiorul parcelei, pentru a nu ocupa spațiu pe domeniu public și
pentru a nu îngreuna circulația pietonilor.
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea fixă de 40 cm și
stâlpi cu grosime de maxim 35x35 cm, restul împrejmuirii fiind semi-transparentă (se permite ca
maxim 70% din această suprafață să fie opacă), realizată din grilaj metalic sau într-un sistem
similar, ori lemn, care să pemită vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea fixă a împrejmuirilor la stradă va fi de 1,8 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de gard viu;
Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălţimea de maxim 2,20 m și vor fi
construite de la limita de aliniere a construcțiilor pe lot.
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din plastic, tablă, beton „decorativ” în
componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public;

Secțiunea III
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT-ul nu va depăși 50%
Articolul 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT-ul nu va depăși 0,5.

TE
Pagina 175
!
din 209
Plan Urbanistic General Comuna CIUGUD, județul Alba, 2018 – Regulament Local de Urbanism

PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

ZDS

2018

ZDS
Zonă cu destinație specială
Zona este alcatuită din urmatoarele componente:
- unități militare;
- unități de protectie civila;
- unități de paza contra incendiilor;
- unități de politie.
Eliberarea autorizațiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice și cu avizele
ministerelor tutelare conform legilor în vigoare.
În zona imobilelor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale se va permite construirea
numai cu avizul Statului Major General.
Pe amplasamentele imobilelor Ministerului Apărării Naționale nu vor fi amplasate obiective de
investiții, retele de utilități sau căi de comunicații.
Conform articolului 43 din legea 50/1991, autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter
special, inclusiv cele executate la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din aceeași lege
(lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate
categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la
anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în
zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la
construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism
aprobate), se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională,
în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Ministerul Culturii, în condițiile legii;

Rez

Rez
Zona rezervelor de teren, destinate dezvoltării viitoare a
localității
Această zonă cuprinde terenuri virane aflate în domeniul privat al comunei, reprezentând rezerve de
teren pentru potențiale dezvoltări viitoare ale localităților.
Aici se pot realiza construcții cu caracter temporar, destinate utilizării pentru activități agrozootehnice.
În momentul inițierii unor proiecte de dezvoltare urbană pentru teritoriul vizat, orice construcție cu
caracter temporar aflată în zonă, va fi relocată/desființată sau integrată în noul proiect de dezvoltare
(doar dacă funcțiunea este compatibilă cu noile propuneri pentru zonă).
Orice dezvoltare ce vizează zona va avea la bază elaborarea de documentații de urbanism de tip
PUZ, care să reglementeze teritoriul din punct de vedere urbanistic.
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V. Prevederi privind modul de ocupare a
terenurilor din extravilan
*Notă Pentru elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale pe teritoriul extravilan al comunei, după
intrarea în vigoare a prezentului PUG, se va cere un aviz de oportunitate de la administrația publică
județeană.
Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:
Secțiunea a 4-a Certificatul de urbanism
Art. 32
Alineatul (3)
Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele
elemente:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea
investiției/ operațiunii propuse, indicatorii propuși, modul de integrare a acesteia în
zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de
referință, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de
costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;
b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de
studiu, conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților,
modul de asigurare a accesurilor și utilităților.
Alineatul (4)
Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:
a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;
c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime și maxime;
d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităților;
e) capacitățile de transport admise.

Zona cursurilor / oglinzilor de apă în extravilan
Zona văii Mureșului este o zonă foarte propice pentru desfăşurarea activităţilor de petrecere a
timpului liber, de aceea, prin prezentul PUG, se permit anumite funcţiuni şi o amenajare minimală a
malurilor, acolo unde relieful şi declivitatea terenului o permit. În această zonă este interzisă
realizarea de construcţii.
UTILIZĂRI ADMISE
*Notă Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
- Amenajări destinate petrecerii timpului liber
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Zona terenurilor agricole
Funcțiuni agricole:
- Exploatarea terenurilor în scopul producției agricole: cultivarea produselor agricole, livezi,
cultivarea viței de vie, pășuni, fânețe, solarii, răsadnițe;
- Pepinieră viticolă, pepinieră pomicolă;
- Cultivarea plantelor cu folosință industrială sau farmaceutică;
- Areale de cercetare agricolă ce nu implică realizarea de construcții;
- Creșterea albinelor
- Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare;
- Drumuri de exploatare agricolă;
Introducerea de terenuri agricole în intravilan, altele decât cele introduse prin PUG se va face numai
în cazuri temeinic fundamentate si în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri
Urbanistice Zonale aprobate și condiționat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii,
asigurarea accesului la rețelele edilitare și de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.

Zona terenurilor împădurite
‣
‣

‣

În această zonă se aplică reglementările conținute în Codul Silvic
În zonele cu terenuri împădurite este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce
servesc strict administrării pădurii ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau
prevenirii unor calamităţi naturale.
În zonele cu terenuri împădurite se pot desfăşura următoarele activităţi:
- ştiinţifice şi educative;
- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei, aprobate de
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei şi cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
- activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea
de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor
învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/
administrează terenuri în interiorul pădurii sau de comunităţile locale.
- Exploatarea controlată (pentru uz casnic) a pădurilor de către persoanele fizice şi juridice
care deţin/administrează terenuri în interiorul pădurii cu avizul administraţiei, aprobate de
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
- activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare;
- activităţi de pescuit sportiv.
- În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de
popas, amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale
tradiţionale şi în tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu
avizul administraţiei locale.
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Zona terenurilor ocupate cu păşuni şi fâneţe
‣
‣

‣
‣

Autorizarea executarii construcțiilor și amenajărilor pe pășunile şi fâneţele din extravilan este
interzisă
Introducerea de pasuni/fâneţe în intravilan, altele decât cele introduse prin PUG se va face numai
în cazuri temeinic fundamentate și în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri
Urbanistice Zonale aprobate și condiționate de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii,
asigurarea accesului la rețelele edilitare și de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.
Se permite reabilitarea construcţiilor anexe agricole existente amplasate în extravilan, dacă
aceasta se realizează din lemn, piatră naturală, prin metode de construire tradiţionale.
În zonele de păşuni şi fâneţe se pot desfăşura următoarele activităţi:
- ştiinţifice şi educative;
- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
- utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de
către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice
formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare;
- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei, şi cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
- activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea
de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale. Acestea se pot desfăşura numai de
persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri;
- activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum
şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
- activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare;
- activităţi de pescuit sportiv.
- În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de
popas, amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale
tradiţionale şi în tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu
avizul administraţiei locale.
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VI. Unități Teritoriale de Referință (UTR-uri)
CIUGUD
Unități teritoriale de referință - U.T.R.

Număr

Observații

C
Zonă centrală conţinând instituţii,
servicii şi echipamente publice, servicii de
interes general și locuințe

1

Obligativitate elaborare PUZ
pentru întreg UTR-ul, conform
legii 350/2001

Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
cultivate)

5, 7

Lu
Zonă locuire individuală cu dotări 8, 10, 12, 17, 19
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban
9, 13, 18
Lua Zonă locuire individuală, dezvoltată pe
un parcelar de tip urban, realizat anterior
PUG

11, 16, 20, 23

Lc
Zonă locuire individuală cu grad
ridicat de confort și dotări complementare

14

Pa
Zona mici unități de producție cu
profil agricol

6, 22

Gcc

Zona gospodăriei comunale - cimitire

2, 3

Gc

Zona gospodăriei comunale

21

Vn
Zona spațiilor verzi publice
amenajate cu acces nelimitat
ZDS

Zonă cu destinație specială

15

Obligativitate elaborare PUZ

Obligativitate elaborare PUD

-

Suprapunere parțială peste
magistrala GAZ

Obligativitate elaborare PUZ

4

UTR
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Limba
Unități teritoriale de referință - U.T.R.

Număr

Observații
-

Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
cultivate)

4
-

3, 8
Lu
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban

‣ Obligativitate elaborare PUZ
parțial
‣ Suprapunere parțială peste sit
arheologic - UTR 8obligativitate descarcare
sarcină arheologică
‣ UTR 3 - Suprapunere parțială
peste magistrala GAZ
-

2, 9, 11,
-

Lua Zonă locuire individuală, dezvoltată pe
un parcelar de tip urban, realizat anterior
PUG

12, 13, 16 , 17

Pa
Zona mici unități de producție cu
profil agricol

7, 14

Gcc

Zona gospodăriei comunale - cimitire

5

SA
Zona cu funcțiuni de sport, agrement,
recreere, cu acces limitat

6

Vn
Zona spațiilor verzi publice
amenajate cu acces nelimitat

10

Va
Zona spațiilor verzi publice situate
de-a lungul cursurilor de apă

15

Rez Zona rezervelor de teren, destinate
dezvoltării viitoare a localității

1

Suprapunere parțială peste
sit arheologic - UTR 4 obligativitate descarcare
sarcină arheologică
Suprapunere parțială peste
magistrala GAZ

Suprapunere parțială peste
sit arheologic - UTR 9 obligativitate descarcare
sarcină arheologică
UTR 2 - Suprapunere
parțială peste magistrala
GAZ

UTR 7 - Suprapunere parțială
peste magistrala GAZ

UTR
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Șeușa
Unități teritoriale de referință - U.T.R.

Număr

Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
cultivate)

1, 2, 3

Lu
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban

4, 5, 7, 9

Obligativitate elaborare PUZ

15

Lua Zonă locuire individuală, dezvoltată pe
un parcelar de tip urban, realizat anterior
PUG

6, 8

Gcc

10

Zona gospodăriei comunale - cimitire

Observații

Vn
Zona spațiilor verzi publice
amenajate cu acces nelimitat

12, 13

Va
Zona spațiilor verzi publice situate
de-a lungul cursurilor de apă

11

TE
Zona terenurilor destinate rețelelor
tehnico-edilitare

14

Hăpria
Unități teritoriale de referință - U.T.R.
C
Zonă centrală conţinând instituţii,
servicii şi echipamente publice, servicii de
interes general și locuințe

Număr

Observații

1

Obligativitate elaborare PUZ
pentru intreg UTR-ul, conform
legii 350/2001

Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
15
cultivate)
Lu
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban

12, 13, 14, 28

Obligativitate elaborare PUZ

16, 17, 18, 19,
25, 26, 27

UTR
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Pa
Zona mici unități de producție cu
profil agricol

21, 22, 23

Gcc

Zona gospodăriei comunale - cimitire

10, 11, 20

T

Zona pentru funcțiuni de turism

24

Va
Zona spațiilor verzi publice situate
de-a lungul cursurilor de apă

9

ISc

29

Zona de instituții și servicii - culte

Drîmbar
Unități teritoriale de referință - U.T.R.

Număr

Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
cultivate)

1

Lu
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban

2

Obligativitate elaborare PUZ

3, 4, 5

Lua Zonă locuire individuală, dezvoltată pe
un parcelar de tip urban, realizat anterior
PUG

13

Gc

Zona gospodăriei comunale

8, 9

Gcc

Zona gospodăriei comunale - cimitire

6

Vn
Zona spațiilor verzi publice
amenajate cu acces nelimitat

10

Va
Zona spațiilor verzi publice
situate de-a lungul cursurilor de apă

7

PS
Zonă unități de producție și servicii
mixte

Observații

11
12

Obligativitate elaborare PUZ

UTR
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Teleac
Unități teritoriale de referință - U.T.R.
Lr
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip rural (cu anexe gospodărești și grădini
cultivate)
Lu
Zonă locuire individuală cu dotări
complementare, dezvoltată pe un parcelar de
tip urban
Vn
Zona spațiilor verzi publice
amenajate cu acces nelimitat
SA
Zona cu funcțiuni de sport, agrement,
recreere, cu acces limitat

Număr

Observații

1, 2

3

Suprapunere parțială peste
magistrala GAZ

4
5
6

Va
Zona spațiilor verzi publice
situate de-a lungul cursurilor de apă

7

Gcc

8

Zona gospodăriei comunale - cimitire

-

Obligativitate elaborare PUZ

UTR
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ANEXA 1
Clasificarea utilizărilor admise după categorii de folosință
Funcțiuni administrative
- Sediul primăriei și consiliul local;
- Sediu de instituție, sindicat, cult, fundație, asociație, organizație neguvernamentală, agenție etc.;
- Sediu de birouri;
- Punct poștal.
Funcțiuni financiar-bancare
- Sediu bancar, filială bancară, agenție bancară;
- Sediu se societate de asigurări.
Funcțiuni terțiare
- Comerț alimentar având suprafața construită desfășurată sub 250 mp;
- Comerț nealimentar având suprafața construită desfășurată sub 250 mp;
- Magazin general amplasat în zona centrală, în zona mixtă;
- Piață agroalimentară;
- Alimentație publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club etc.;
• Servicii cu acces public: servicii telecomunicații, tipărire și multiplicare, servicii de educație și
formare profesională, centru after-school, servicii poștale și de curierat (ghișee), agenție de turism,
agenție imobiliară, birouri de traducere, birouri notariale, salon de estetică și întreținere corporală
(fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună etc.), curățătorie de haine, studio
foto-video, filială de bibliotecă/ mediatecă, închiriere media, etc.;
• Servicii profesionale: cabinet medical de specialitate, cabinet de medicină veterinară, birou de
avocatură, atelier/birou de proiectare/expertiză/design, birou de topografie/cadastru/cartografie,
birou de programare IT, agenție de publicitate, atelier de artă, servicii de consultanță juridică sau
economică, laborator individual de tehnică dentară, cabinet individual de contabilitate etc.;
• Servicii manufacturiere: reparații obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice, asistență IT,
reparații încălțăminte, manufactură fină, croitorie, marochinărie, tapițerie, rame și tablouri, oglinzi,
tâmplărie sau alte activități manufacturiere negeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel și fără
depozitări etc.

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale
- Comerț en-gros, comerț cu materiale de construcții;
- Mică producție, depozitare, logistică, distribuție și desfacere;
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Parc de activități;
Service auto, spălătorie auto, stație de carburanți.

Funcțiuni de cult
- Lăcaș de cult;
- Mănăstire, schit, chilii;
- Anexe ale lăcașurilor de cult.
Funcțiuni de cultură
- Muzeu, galerie de artă, ateliere de artă;
- Bibliotecă, mediatecă;
- Centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferințe;
- Clubul copiilor;
Funcțiuni de învățământ
- Învățământ preșcolar;
- Școală primară;
- Școală gimnazială;
- After school;
- Grădinițe și creșe.
Funcțiuni de sănătate
- Cabinete de medicină de specialitate, cabinete de medicină de familie, cabinete stomatologice;
- Alte unități de sănătate (centru de recoltare sânge, medicină preventivă, stații de salvare,
farmacii);
- Creșă sau creșă specială;
- Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi, centru pentru persoane cu dizabilități;
- Azil de bătrâni;
- Centru de asistență socială.

Anexa 1

Funcțiuni sportive
- Stadion;
- Piscină, ștrand;
- Sală de sport;
- Terenuri de sport în aer liber, teren de golf, minigolf, tenis etc.
- Terenuri de sport acoperite sezonier;
- Hipodrom, bază hipică;
- Canotaj, agrement nautic;
- Întreținere corporală.
Funcțiuni de turism
- Agenții de turism;
- Puncte de informare turistică;
- Motel;
- Vilă;
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Pensiune turistică;
Han;
Hostel;
Camping;
Sat de vacanță;
Pavilioane pentru evenimente, expoziții
Tabără de vacanță pentru elevi;
Unitate de alimentație publică.

Amenajări destinate petrecerii timpului liber
- Parcuri, parcuri tematice, scuaruri;
- Pavilioane pentru evenimente, expoziții
- Zone verzi amenajate;
- Locuri de joacă;
- Zone verzi naturale amenajate minimal și întreținute;
- Sisteme de alei pietonale, velo și ocazional carosabile
- Spații pentru administrare și întreținere
- Grupuri sanitare
Funcțiuni industriale
- Hală de producție;
- Sediu administrativ, spații și anexe destinate personalului (exclus locuințe);
- Depozit, centru de distribuție și desfacere;
- Incubator de afaceri;
- Parc de activități;
- Infrastructură și spații destinate IMMuri-lor;
- Autoservice, spălătorie auto;
- Sediu al serviciilor comunitare de utilități publice;
- Stație de combustibil cu servicii aferente;
- Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică de transport rutier, terminal de
mărfuri;

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare
- Construcții și instalații aferente echipării tehnico-edilitare;
- Sediu secundare, puncte de lucru ale regiei, spații și anexe destinate personalului, exclus
locuințe.
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Funcțiuni de gospodărire comunală
- Sediu al serviciilor publice de cospodărire comunală;
- Piață agro-alimentară, paiță de vechituri, obor, târg de animale;
- Cimitir, capelă, sediu administrativ și anexe ale cimitirului;
- Pepinieră, seră;
- Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate și ale utilajelor din administrarea UATului;
- Adăpost pentru animale de casă;
- Cimitir pentru animale de casă.
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Amenajări destinate infrastructurii de circulație
- Circulații carosabile
- Piste de biciclete
- Trotuare, zone pietonale
- refugii, treceri de pietoni
- Parcaje publice
- Garaje publice
- Spații de staționare
- Unități ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale
- Stații pentru mijloace de transport în comun
- platforme, alveole carosabile pentru transportul în comun
- Lucrări de artă (poduri, podețe, ziduri de sprijin etc.)
- Zone verzi de protecție (plantații de aliniament, zone verzi mediane, laterale, intermediare etc.)
- Lucrări de întreţinere, reabilitare, supralărgire
- Lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive
- Toate lucrările la reţeaua de drumuri se vor face conform proiectelor tehnice de drumuri, avizate
şi aprobate conform legii
Unități cu destinație specială
- Unitate de poliție;
- Unitate de pompieri.

Anexa 1

Funcțiuni agricole
- Exploatarea terenurilor în scopul producției agricole: cultivarea produselor agricole, livezi,
cultivarea viței de vie, pășuni, fânețe, solarii, răsadnițe;
- Pepinieră viticolă, pepinieră pomicolă;
- Cultivarea plantelor cu folosință industrială sau farmaceutică;
- Stație de cercetare agricolă;
- Comerț cu produse brute / prelucrate, realizate în cadrul unităților în cauză
- Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare;
- Drumuri de exploatare agricolă;
- Unitate de sortare, prelucrare și depozitare a produselor agricole;
- Ferme agricole;
- Ferme agro-zootehnice;
- Anexe destinate personalului, exclus locuințe.
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ANEXA 2
Glosar de termeni
Accesul direct
Posibilitatea de intrare - ieşire pe parcelă fără afectarea altor funcţiuni sau proprietăţi.
Accesul la drumurile publice
Accesul carosabil, direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelă.
Albia minoră
Suprafaţa de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea nestingherită, din
mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturală a apelor.
Albia majoră
Porţiunea de teren inundabilă din valea naturală a unui curs de apă.
Ampriza drumului
Suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste
pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări
de artă.
Arie naturală protejată
Zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de
ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni
biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare
ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.
Branşamentul de apă
Conducta de legătură de la reţeaua publică de distribuţie la consumatori, cuprinzând vana de
concesie, apometrul şi construcţiile aferente (cămin, vană de golire etc.).
Branşamentul de gaze
Conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o conductă aparţinând sistemului de distribuţie
până la ieşirea din robinetul de branşament, staţia sau postul de reglare.

Categoria străzii
Se stabileşte în funcţie de rolul şi caracteristicile funcţionale sau tehnice, pe baza studiilor de
circulaţie. Definirea şi stabilirea elementelor caracteristice fiecărei categorii de străzi se face în
conformitate cu actele normative specifice domeniului.
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Branşamentul electric
Partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică (aeriană sau
subterană) şi instalaţia interioară (a abonatului).
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Cheltuieli de echipare edilitară
Cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de gospodărie comunală şi pentru exploatarea,
modernizarea şi dezvoltarea acesteia (alimentare cu apă, canalizare, străzi, transport în comun,
salubritate etc.), care se asigură de regulă prin bugetele locale.
Construcţii anexe
Construcţii distincte, de regulă având dimensiuni reduse şi un singur nivel suprateran, care deservesc
funcţiunea de locuire. Din categoria construcţiilor anexe fac parte: garaje individuale, depozite
pentru unelte de grădinărit, şoproane, terase acoperite, foişoare, pergole, bucătării de vară. Realizarea
construcţiilor anexe se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează corpurile principale de
clădire.
Construcţii cu caracter provizoriu
Construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul
funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de
existenţă limitată, precizată şi prin Autorizaţia de construire. De regulă, construcţiile cu caracter
provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii
terenului la starea iniţiala (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele
asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte:
chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri
de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul legii 50/1991 realizarea
construcţiilor provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile
definitive.
Construcţie existentă
În sensul prezentului regulament se înţelege acea construcţie care există fizic la data adoptării
prezentului act şi este evidenţiată ca atare în documentaţiile cadastrale, fiind înscrisă în cartea
funciară.
Construibilitatea
Calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei destinaţie şi caracteristici sunt compatibile cu
atributele de fapt (legate de natura terenului şi de caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile
care îl grevează) ale acestuia.
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Coridor ecologic
Zona naturală sau amenajată care asigură cerinţele de deplasare, reproducere şi refugiu pentru
speciile sălbatice terestre şi acvatice.
Cornişă
Partea superioară, ieşită în afară şi ornamentată, a zidului unei construcţii, având rolul de a sprijini
acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe faţa construcțiilor. În cazul inexistenţei
acestui element în arhitectura construcției, în prezentul regulament se va considera streaşina
acoperişului.
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Demisol (prescurtat: D)
Nivel construit al construcției având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului)
înconjurător cu maximum jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de
închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei. În sensul prezentului
Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de
mai sus pe cel puţin o latură a construcției.
Destinaţia terenurilor
În sensul prezentului Regulament, destinația terenurilor înseamnă modul de utilizare a acestora,
conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi amenajarea
teritoriului, avizate și aprobate conform legii.
Distanţele minime de protecţie
Distanţele minime de protecţie între zonele construite şi o serie de unităţi industriale, zootehnice,
unităţi de salubrizare care produc disconfort şi comportă unele riscuri pentru sănătatea publică se
stabilesc prin norme sanitare, astfel încât să se asigure condiţiile de protecţie a populaţiei împotriva
zgomotului, vibraţiilor, mirosului şi poluării apelor, aerului şi solului.
Domeniul public
Totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care
proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care
proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau
judeţelor.

Drumuri publice
Drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale, şi clasificate tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei
tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în
intravilan.
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Dotări publice
Terenuri, clădiri, construcţii, amenajări şi instalaţii, altele decât sistemul de utilităţi publice,
aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor teritorial-administrative sau al statului şi
destinate deservirii populaţiei unei anumite zone. Realizarea acestora reprezintă obiectiv de utiliate
publică. Dotările publice cuprind:
− obiective de învăţământ;
− obiective de sănătate;
− obiective de cultură;
− obiective de sport şi recreere;
− obiective de protecţie şi asistenţă socială;
− obiective de administraţie publică;
− obiective pentru autorităţile judecătoreşti.
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Echiparea edilitară
Ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care asigură în teritoriul localităţilor
funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de
sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea
protecţiei mediului ambiant.
Echiparea edilitară în sistem individual
Asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate pentru
un imobil sau un grup de imobile. Drum public este drumul destinat satisfacerii tuturor cerinţelor de
transport rutier, fiind gestionat de organele centrale sau locale ale administraţiei publice.
Edificabil (suprafaţa edificabilă)
Suprafaţă componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcţii, în condiţiile
Regulamentului Local de Urbanism.
Fondul forestier naţional
Fondul forestier naţional este constituit din păduri, terenuri destinate împăduririi, cele care servesc
nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor şi terenuri
neproductive incluse în amenajamente silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate. Sunt
considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră, cu o suprafaţă mai mare de 0.25 ha.
Funcţiuni
Activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate, într-o anumită perioadă de timp,
localizate teritorial şi definite de indicatori spaţiali şi indicatori de funcţionare.
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Garaje
Construcţii cu unul sau mai multe niveluri pentru staţionarea, adăpostirea, întreţinerea şi eventual
reparaţia autovehiculelor.
Indici urbanistici
Instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a
zonelor urbane/rurale, care se definesc şi se calculează după cum urmează:
▪ Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată
(suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul
suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau
spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile,
aleile de acces pietonal / carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;
▪ Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a
construcției) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul
solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a
platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa
construită.
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În înţelesul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, nivelurile construcțiilor/corpurilor
de clădire la care, cel puţin pe o latură a acestora, pardoseala este situată sub nivelul terenului
(carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă, sunt considerate
subsoluri şi vor fi luate ca atare la calculul indicelui CUT.
Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:
− dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
− dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja
construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial,
adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

Infrastructura feroviară
Ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirilor staţiilor de cale
ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte construcții şi facilităţi destinate desfăşurării
transportului feroviar.
Interdicţie de construire (non aedificandi)
Regula urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică
durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţiei de construire, în mod definitiv sau temporar,
indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.
Intravilanul localităţii
Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde
ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri
independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă
destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii. Intravilanul se
poate dezvolta prin extinderea numai pe baza de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), legal aprobate,
integrându-se ulterior în Planul Urbanistic General (PUG) al localităţii.
Îmrejmuiri
Construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la
aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de
proprietăţile învecinate.

Locuinţă individuală (în sensul prezentului regulament)
Unitate funcţională, formată din una sau mai multe camere de locuit, situate la acelaşi nivel al
construcției sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct
şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi
folosită de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De regulă, locuinţa
individuală dispune de o parcelă proprie.
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Habitat natural
Zona terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală, care se diferenţiază prin
caracteristici geografice, abiotice şi biotice.
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Locuinţe colective (în sensul prezentului regulament)
Grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi situat în una sau mai multe construcţii, având de
regulă acces comun şi unde există atât proprietăţi comune cât şi proprietăţi individuale.
Locuinţe semicolective (în sensul prezentului regulament)
Cel mult două unităţi locative, curpinse în aceeaşi construcţie şi având acces comun sau separat.
Lucarnă (în sensul prezentului regulament)
Lucarnele aferente mansardei nu vor avea o lăţime mai mare de 2 m la o lungime a streaşinei de 8 m.
Realizarea unor lucarne cu o lăţime mai mare de 2 m este interzisă. În cazul în care construcţia va
avea o streaşină mai lungă de 8 m, nu este admisă cuplarea unor lucarne. În dreptul lor nu este
admisă întreruperea streaşinei construcției iar retragerea peretelui frontal al lucarnei faţă de peretele
construcției va fi de minimum 0,80 m.
Mansardă (prescurtat: M)
Spaţiu funcţional amenajat integral în volumul podului construcţiei. Se include în numărul de
niveluri supraterane.În sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spaţii care
respectă următoarele condiţii suplimentare:
− podul construcţiei va forma un unghi maxim de 60 grade cu planul orizontal;
− podul construcţiei nu va depăşi, în proiecţie orizontală, conturul exterior al ultimului nivel
plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult 60% din
suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin.
Mobilier urban
Elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect,
amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban
sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii
platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea
autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci,
bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.
"Natura 2000"
Reteaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială
avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea
păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice.
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Nivel
Spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee.
Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se
află.
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Nivel retras (prescurtat: R)
Nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior.
În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele construcției care
sunt vizibile din spaţiul public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul
ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul
orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului
nivel plin (neretras).
Obiectiv de utilitate publică
Se consideră obiective de utilitate publică: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de
comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică,
telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi
regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de
debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi
sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de
adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de
învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică
şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a
monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii,
alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.
Parcaje
Spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru adăpostirea
autovehiculelor pe diferite perioade de timp.
Parcela
Suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai
multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, şi care are un număr cadastral ce se
înscrie în registrul de publicitate funciară. Împreună cu construcţiile sau amenajările executate pe
suprafaţa sa, parcela reprezintă un bun imobil.
Parcelare
Acţiunea prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici (cel puțin 3 loturi), destinate
construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale,
de mică înălţime.

Profil stradal
În sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare şi
amenajare a amprizei stradale, în secţiune transversală.
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Pastişă
Lucrare literară, muzicală sau plastică, de obicei lipsită de originalitate şi de valoare, în care autorul
preia servil temele sau mijloacele de expresie ale unui mare creator; imitaţie, copie.
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Racordul de canalizare
Canalul de legătură situat între ultimul cămin de vizitare de pe terenul abonatului şi primul cămin de
primire din canalizarea publică.
Realiniere
Operaţiune tehnică şi juridică având ca scop lărgirea amprizelor stradale şi care constă în retrasarea
aliniamentului şi trecerea în domeniul public a suprafeţelor necesare. Realinierile constituie obiectiv
de utilitate publică.
Regimul juridic al terenurilor
Totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau
exploatarea terenurilor.
Reparcelare
În sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a mai
multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite decât erau
acestea la momentul iniţial.Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele
de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei
mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor necesare
echipamentelor de folosinţă comună şi/sau obiectivelor de utilitate publică.
Reţeaua publică de alimentare cu apă
Ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură aprovizionarea cu apă potabilă şi industrială a
localităţilor, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice specializate.
Reţeaua publică de alimentare cu energie electrică
Ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură aprovizionarea cu energie electrică din sistemul
naţional a localităţilor, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice specializate.
Reţeaua publică de canalizare
Ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură evacuarea apelor uzate şi meteorice de pe teritoriul
localităţii, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice specializate.

Anexa 2

Riscurile naturale
Riscurile naturale considerate în prezentul regulament sunt cele de natură hidrologică,
hidrogeologică, geologică şi geofizică.
Riscuri tehnologice industriale
Fenomenele care pot interveni în activităţile tehnologice din industrie la utilaje, echipamente şi
instalaţii industriale care prezintă un potenţial ridicat privind declanşarea de incendii, explozii mari
de suprafaţă şi în subteran, radiaţii, surpări de teren, accidente chimice, avarierea gravă a conductelor
magistrale şi urbane şi alte dezastre care conduc la pierderea de vieţi omeneşti, mari pagube
materiale, precum şi la poluarea aerului, apei sau solului.
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Riscuri tehnologice
Factori generatori de accidente majore datorate activităţilor umane.
Servitute de utilitate publică
Sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar.
Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă
este continuă în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă o limitare
administrativă a dreptului de proprietate).
Sistem de utilităţi publice
Ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri,
construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de
utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului.
Spaţii verzi de folosinţă comună / spaţii libere de folosinţă comună
Ansamblu de spaţii neocupate de construcţii, plantate şi amenajate, destinate odihnei, recreerii şi
socializării, care deserveşte în primul rând locuitorii zonei sau parcelei. Spaţiile libere de folosinţă
comună pot include suprafeţe verzi, plantaţii, locuri de joacă, terenuri de sport, oglinzi şi cursuri de
apă, alei, scuaruri şi piaţete pietonale, grădini publice, parcuri. Spaţiile verzi de folosinţă comună nu
pot include grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol
sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Spaţiile verzi de folosinţă comună se pot afla
în proprietate publică sau privată.
Strategie de dezvoltare
Direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor
menite să determine dezvoltarea urbană.
Străzi
Drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire (stradă, cale, chei, splai, şosea,
alee, fundătură, uliţă).
Structura urbană
Modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta,
constituită istoric, funcţional şi fizic.

Supantă
Planşeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faţă de încăperea în care este dispus.
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Subsol (prescurtat: S)
Nivel construit al construcției având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului)
înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă. Subsolul se consideră nivel subteran al
construcţiei. În sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră subsol nivelurile
construite care respectă regula de mai sus pe cel puţin o latură a construcției.
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Suprafaţa construită desfăşurată (SCD)
Suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite
desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu
destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei
civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor
necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă,
scările exterioare, trotuarele de protecţie.
Suprafaţa construită (SC)
Suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc
planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel
este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa
construită.
Suprafaţa nivelului (SN)
(Aria nivelului) aria secţiunii orizontale a construcției la nivelul respectiv delimitată de conturul ei
exterior. Suprafaţa nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite.
În suprafaţa nivelului se cuprind şi ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare
cum sunt:
▪ ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcţiuni;
▪ ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor săli
similare);
▪ ariile subpantelor;
▪ ariile balcoanelor şi logiilor;
▪ ariile porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălţimea mai mare
decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;
▪ aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încăîerile motoarelor de
ascensor, pompe etc. Părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde
etc;
▪ aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc;
▪ aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă h>1,8 m;

Anexa 2

În aria nivelului nu se cuprind:
▪ copertinele cu suprafeţe mai mici de 4 mp şi adâncimea mai mică de 2 m, profilele
ornamentale şi cornişele;
▪ învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;
▪ golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte, numai la curţi de lumină şi curţi englezeşti;
▪ rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp;
▪ treptele exterioare şi terasele neacoperite;
Şură
Construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală, în care se adăpostesc vitele şi se păstrează diferite
vehicule, unelte agricole etc.
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Teritoriu administrativ
Suprafaţă delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi
al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună).
Teritoriu intravilan
Totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ
teritorială de bază, delimitate prin Planul Urbanistic General aprobat şi în cadrul cărora se poate
autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe
trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).
Teritoriu extravilan
Suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună)
şi limita teritoriului intravilan.
Zona funcţională
Parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din
mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona
spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale.
Zona de protecţie
Suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor învecinate
(staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe
industriale, circulaţie intensă etc.)

Unitate teritorială de referinţă (UTR)
Subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii
urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului
în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru:
agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea
caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă.
UTR se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici,
după caz:
− relief şi peisaj cu caracteristici similare;
− evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;
− populaţie cu structură omogenă;
− sistem parcelar şi mod de construire omogene;
− folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;
− regim juridic al imobilelor similar; reglementari urbanistice omogene referitoare la destinaţia
terenurilor şi la indicii urbanistici.
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Zonă de risc natural
Areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor fenomene
naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural si cel construit şi pot
produce pagube şi victime umane.
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Utilităţi publice (Sistem de utilităţi publice)
Ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri,
construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de
utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului.
Utilităţile publice cuprind:
a. alimentarea cu apă;
b. canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c. colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d. producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;
e. salubrizarea localităţilor;
f. iluminatul public;
g. administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
altele asemenea;
h. transportul public local
i. şedinţa publică - şedinţă desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are
acces orice persoană interesată.
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Profile transversale propuse
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ANEXA 4
Bilanțuri teritoriale pentru localitățile componente
CIUGUD
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

Zonă curți construcții
locuire individuală

SITUAȚIA PROPUSĂ

Suprafață % din
Zone funcționale
(Ha)
intravilanul
existent
13,7633

Suprafață % din
(Ha)
intravilanul
propus

Zona centrală

13,8729

12,01 %

10,56 % Zonă locuire
individuală pe parcelar
tradițional

21,6911

18,77 %

Zonă locuire
individuală pe parcelar
urban

45,5356

39,41 %

20,6617

17,88 %

-

Zonă spații verzi, sport,
agrement

1,9475

1,49 % Zonă spații verzi,
sport, agrement

Căi de comunicație și
transport rutier

9,2922

7,13 % Căi de comunicație și
transport rutier

9,0374

7,82 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

1,0132

0,78 % Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,6872

0,59 %

Zonă unități agrozootehnice

2,9914

2,30 % Zonă unități de mică
producție cu profil
agro-zootehnic

3,9298

3,40 %

Zonă instituții și servicii
de interes general

0,8151

0,63 % Zonă instituții și
servicii de interes
general

0,1303

0,11 %

115,546

100,00 %

68,0605

52,24 %

-

Vii

1,1492

0,88 %

-

Fânaț

3,5818

2,75 %

-

27,1148

20,81 %

-

Alte

0,1919

0,15 %

-

Pădure

0,3520

0,27 %

-

130,2729

100,00 %

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

Pășune

TOTAL

-14,7269

Anexa 4

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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ȘEUȘA
Zone
funcționale
Zonă curți
construcții
locuire
individuală

Suprafață
(Ha)
12,9219

SITUAȚIA PROPUSĂ
% din
intravilanul
existent

Zone funcționale

Suprafață
(Ha)

% din
intravilan
ul propus

16,84 % Zonă locuire individuală pe
parcelar tradițional

33,0796

41,40 %

Zonă locuire individuală pe
parcelar urban

22,2651

27,86 %

1,2553

1,57 %

Zonă spații
verzi, sport,
agrement

Zonă spații verzi, sport,
agrement

Căi de
comunicație
și transport
rutier

5,7785

7,53 % Căi de comunicație și
transport rutier

6,6755

8,35 %

Zonă
gospodărire
comunală,
cimitire

0,8669

1,13 % Zonă gospodărire comunală,
cimitire

0,8670

1,09 %

Zonă instituții
și servicii de
interes
general

0,6306

0,82 % Zonă instituții și servicii de
interes general

1,0909

1,37 %

3,2749

4,10 %

11,3965

14,26 %

79,9048

100,00 %

Terenuri
pentru
grădinărit /
arabile

45,8311

59,72 % -

Vii

1,4058

1,83 % -

Fânaț

4,6174

6,02 % -

Pășune

1,3109

1,71 % -

Alte

0,1896

0,25 % -

Zone verzi
adiacente
cursurilor de
apă

2,5437

3,31 % Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de apă

Livadă

0,6456

0,84 % -

TOTAL

Zonă parc energie
regenerabilă
76,7420

100,00 %

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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LIMBA
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

Zonă curți construcții
locuire individuală

SITUAȚIA PROPUSĂ
Suprafață % din
Zone funcționale
(Ha)
intravilanul
existent
8,7302

Suprafață % din
(Ha)
intravilanul
propus

5,48 % Zonă locuire individuală
pe parcelar tradițional

18,5826

17,70 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar urban

25,5325

24,32 %

23,7368

22,61 %

Zonă spații verzi, sport,
agrement

0,9802

0,62 % Zonă spații verzi, sport,
agrement

Căi de comunicație și
transport rutier

6,7307

4,23 % Căi de comunicație și
transport rutier

6,3745

6,07 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,5175

0,33 % Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,7805

0,74 %

Zonă unități agrozootehnice

1,1742

0,74 % Zonă unități de mică
producție cu profil agrozootehnic

3,4692

3,30 %

Zonă instituții și servicii
de interes general

0,2385

0,15 % Zonă instituții și servicii
de interes general

0,2386

0,23 %

0,2574

0,25 %

26,0144

24,78 %

104,9865

100,00 %

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

86,1805

54,13 %

-

Vii

1,0009

0,63 %

-

Fânaț

9,4016

5,91 %

-

Pășune

16,8132

10,56 %

-

Alte

27,2462

17,11 %

-

Pădure

0,0102

0,01 %

-

Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de
apă

0,1879

0,12 % Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de
apă

-

TOTAL

Zonă rezervă de teren
pentru dezvoltare
ulterioară
159,2118

100,00 %

-54,2253

Anexa 4

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

Suprafață % din
Zone funcționale
(Ha)
intravilanul
existent
9,5656

Zonă curți construcții
locuire individuală

Zonă spații verzi,
sport, agrement
Căi de comunicație și
transport rutier
Zonă gospodărire
comunală, cimitire

SITUAȚIA PROPUSĂ

6,85 % Zonă locuire individuală pe
parcelar tradițional

23,0043

20,47 %

Zonă locuire individuală pe
parcelar urban

19,3040

17,18 %

51,1882

36,67 % Zonă spații verzi, sport,
agrement

58,6858

52,22 %

6,9311

4,96 % Căi de comunicație și
transport rutier

6,3983

5,69 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,6571

0,58 %

3,54 % Zonă instituții și servicii de
interes general

0,3143

0,28 %

4,0234

3,58 %

112,3872

100,00 %

-

Zonă instituții și
servicii de interes
general

4,9395

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

55,1903

39,53 % -

Vii

1,8068

1,29 % -

Fânaț

5,0248

3,60 % -

Pășune

0,3542

0,25 % -

Alte

3,1719

2,27 % -

Pădure

0,5944

0,43 % -

Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor
de apă

0,6309

0,45 % Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de apă

Livadă

0,2060

0,15 % -

TOTAL

Suprafață % din
(Ha)
intravilanul
propus

139,6037

100,00 %

-27,2165

Anexa 4

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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DRÎMBAR
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

Zonă curți construcții
locuire individuală

SITUAȚIA PROPUSĂ
Suprafață % din
(Ha)
intravilan
ul existent
26,5301

Zone funcționale

Suprafață % din
(Ha)
intravilan
ul propus

22,63 % Zonă locuire individuală
pe parcelar tradițional

25,2436

16,44 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar urban

13,9367

9,08 %

Zonă spații verzi, sport,
agrement

1,4031

1,20 % Zonă spații verzi, sport,
agrement

9,2018

5,99 %

Căi de comunicație și
transport rutier

9,4974

8,10 % Căi de comunicație și
transport rutier

12,527

8,16 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,3444

0,29 % Zonă gospodărire
comunală, cimitire

5,6806

3,70 %

Zonă unități agrozootehnice

0,4881

0,42 % Zonă unități de mică
producție cu profil agrozootehnic

81,0427

52,78 %

0,2009

0,13 %

5,7103

3,72 %

Zănă parc tehnologic
Drîmbar

29,9484

25,55 % Zănă parc tehnologic
Drîmbar

Zonă instituții și servicii
de interes general

0,2008

Terenuri pentru grădinărit
/ arabile

37,8100

32,25 %

-

Vii

3,9592

3,38 %

-

Fânaț

5,0907

4,34 %

-

Pășune

0,0926

0,08 %

-

Alte

1,5860

1,35 %

-

Pădure

0,0143

0,01 %

-

Livadă

0,2610

0,22 %

-

0,17 % Zonă instituții și servicii
de interes general

-

TOTAL

-

Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de apă

117,2261 100,00 %

153,5436 100,00 %
36,3175

Anexa 4

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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PLAN
URBANISTIC
GENERAL comuna CIUGUD

2018

HĂPRIA
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

SITUAȚIA PROPUSĂ
Suprafață % din
Zone funcționale
(Ha)
intravilanul
existent

-

Zona centrală

7,6388

6,55 %

12,89 % Zonă locuire individuală
pe parcelar tradițional

44,9085

38,48 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar urban

37,7097

32,31 %

1,3248

1,14 %

11,4958

9,85 %

-

Zonă curți construcții
locuire individuală

Zonă spații verzi, sport,
agrement
Căi de comunicație și
transport rutier

18,1768

0,4837
11,8440

Suprafață % din
(Ha)
intravilanul
propus

0,34 % Zonă spații verzi, sport,
agrement
8,40 % Căi de comunicație și
transport rutier

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

1,1075

0,79 % Zonă gospodărire
comunală, cimitire

1,8122

1,55 %

Zonă unități agrozootehnice

1,2479

0,89 % Zonă unități de mică
producție cu profil agrozootehnic

2,2966

1,97 %

Zonă instituții și servicii
de interes general

1,7666

1,25 % Zonă instituții și servicii
de interes general

3,4047

2,92 %

Zone verzi adiacente
cursurilor de apă

1,9508

1,38 % Zone verzi amenajate
adiacente cursurilor de
apă

6,1037

5,23 %

116,6948

100,00 %

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

73,3841

52,04 % -

4,7802

3,39 % -

16,2017

11,49 % -

Pășune

0,9060

0,64 % -

Alte

6,3470

4,50 % -

Pădure

2,4747

1,76 % -

Livezi

0,3328

0,24 % -

Vii
Fânaț

TOTAL

141,0038

100,00 %

-24,3090

Anexa 4

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)
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