REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT UTR 74A

CAPITOLUL 1. - DISPOZIŢII GENERALE

1.1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM
1.1.1. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o
documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la
modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg
teritoriul studiat în cadrul PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=5722mp) ZONA
MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI
DE COMUNICATII PENTRU DIVERSIFICARE ACTIVITATI CONEXE COMPLEX
VINIFICATIE (Sst=6520mp) "
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R.L.U. explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale
Planului Urbanistic Zonal.
1.1.2. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei
publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor şi acordurilor
organelor interesate, conform Legii nr. 50/1991 (cu completările ulterioare), Legii
453/2001 şi Legii 350/2001 - Legea Urbanismului.
1.1.3. Modificarea "Regulamentului Local de Urbanism", se poate face numai în
spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism, aprobarea unor
modificări ale P.U.Z. şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism, se pot face
numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o şi
documentaţia iniţială.
1.1.4. Regulamentul Local de Urbanism se aprobă, de regulă, odată cu Planul
Urbanistic Zonal pe care îl însoţeşte.
1.2. BAZA LEGALĂ
1.2. La baza Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. stă REGULAMENTUL
LOCAL DE URBANISM aprobat al comunei, ale cărui prevederi sunt detaliate în
conformitate cu condiţiile specifice ale zonei studiate. Acest Regulament local de
urbanism, după aprobarea P.U.Z., va completa P.U.G.-ul şi R.L.U. existente ale
comunei.
- Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare
- HGR 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Regulamentului General de Urbanism ( inclusiv HGR nr. 490/2011)
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/ 10.04.2000 - Ghidul privind elaborarea regulamentelor
locale de urbanism - indicativ GM - 007- 2000
- Ordinul MLPAT nr. 176/N / 16.08.2000 - Ghidul privind metodologia de
elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 2000
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare
- HCSRUR nr. 101/29.07.2010 - pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea

OBIECTUL LUCRĂRII
La comanda administratiei publice locale s-a elaborat documentatia:
PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=5722mp) ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU
DIVERSIFICARE ACTIVITATI CONEXE COMPLEX VINIFICATIE (Sst=6520mp)) menita

a reglementa imobilul pentru functiunea existenta si diversificarea activitatii
prin construirea unei unitati de alimentatie publica .

SURSE DOCUMENTARE








Ridicare topografică pentru PUZ sc. 1 :500
Plan Urbanistic General al orasului Urlati
Studiu fundamentare circulatie
Studiu geotehnic
Avize detinatori retele
Acte proprietate
Deplasări în teren

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
Încadrarea în teritoriu si Evoluţia Zonei
Terenul studiat in suprafata de 6520mp se afla extremitatea nord
estica a orasului in cartierul Jercalai
Terenul studiat in suprafata de 6520mp este compus din:
-terenul in suprafata de 820mp-str.Jercalai(NC23452)-domeniu public al
orasului Urlati conform HGR 1359/2001 din care 22mp extravilan
-terenul in suprafata de 5700mp-NC21749-proprietatea
Cooperativei
Agricole Via Domnului conform Act Notarial autentificat cu nr.2081/
18.10.2012 la NP Tudose Maria si ECF 14338/07.02.2022. eliberat de
BCPI Ploiesti
Elemente ale cadrului natural
Terenul se prezinta in panta de la vest la est, diferenta de nivel pe
aceasta axa fiind de 7m
Circulaţia
Terenul are accesibilitate auto pe din str.Jercalai, pe latura de nordvest amenajata cu asfalt.

Str Jercalai are intre 8.05-9.1m intre aliniamente cu o parce carosabila
asfaltata variabil la 4.4-5.0m

teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România (MO 577/13.08.2010 )
- Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la eleborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
1.3. DOMENIUL DE APLICARE
1.3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor şi
amenajărilor pe orice categorie de terenuri din intravilanul propus pentru zona
mixta UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII si
zona cai de comunicatii
1.3.2. Se propune urmatoarea zonificare functionala in cadrul UTR 74A:
-zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii- ID/IS
- zona CAI DE COMUNICATIE RUTIERE-CCr
1.3.3. Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. detaliază condiţiile de
amplasare şi conformare a construcţiilor la nivelul fiecărei subunităţi funcţionale
din cadrul unităţii teritoriale de referinţă pe care o formează.
CAPITOLUL 2. - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR
Pentru elaborarea prezentului capitol s-au detaliat din Regulamentul General de
Urbanism (aprobat cu H.G. 525/1996, republicat în noiembrie 2002) acele articole
care interesează problematica teritoriului aferent P.U.Z., precizând modul de
aplicare prin:
Evidenţierea utilizărilor permise, a restricţiilor şi interdicţiilor;
Enumerarea legislaţiei actuale (în sumar), care stă la baza aplicării fiecărei
categorii de reguli.
Din fiecare articol preluat din R.G.U. s-au extras numai aspectele specifice
teritoriului studiat încadrat în zona funcţională.
2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI
ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT
2.1.1. Obiectul activităţii preconizate a se desfăşura pe acest teren – complex
viticol
2.1.2. Zona studiata se afla partial in zona de protectie a monumentului istoric
Biserica de lemn Sf.Arhangheli MIhail si Gavril a schitului Jercalai inscris in LMI
cu indicativul PH-II-m-A-16521.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA

Ocupaţia terenului
Pe amplasament exista un centru de vinificatie intabulat ce are
Sc=Scd=775mp ce realizeaza pe parcela urmatorii indicatori:
POT=13.6%
CUT=0.136
Echipare edilitară
Constructia existenta este racordata la energie electrica si apa.
In zona exista reatea alimentare cu apa cu Dn125mm, LEA 20kV, LES
20kV si LEA 0.4kV.
Probleme de mediu
Terenul studiat este stabil, lipsit de fenomene naturale active, fiind
bun de fundare.Se va evita folosirea zonei de panta accentuata
Principalele disfuncţionalităţi
 Panta terenului
 Necesitatea asigurarii unei perdele verzi catre zona de locuinte, pe
latura de Nord-Est
- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
-CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

- Ridicarea

topografica prezinta terenul in panta descendenta catre partea

posterioara a parcelei.
- Studiul geotehnic incadreaza terenul studiat in categoria geotehnica 1-risc geotehnic
redus

In forajul executat au fost intalnite urmatoarele straturi litologice:

- 0,00 – 0,30m – pamant negru fertil

- 0.30 – 2,20m – praf nisipos argilos galbencafeniu cu interc. conc.

- 2,20 – 6.00m – praf nisipos argilos galben cafeniu cu conc.

Nu a fost intalnita apa freatica.

Se va funda cu respectarea adancimii minime de fundare, in teren natural si
uniform. In cazul interceptarii unor materiale de umplutura, se recomanda excavarea si
indepartarea lor, pana se ajunge in teren natural.

Subsolul ce se va executa se va impermeabiliza cu folie bitumioasa continua.

Se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirii; trotuarul din jurul
constructiei care va avea latimea minima de 1.0 m se va aseza pe un strat de pamant
stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior, el trebuie sa fie
etans, putand fi confectionat din asfalt sau din dale rostuite cu mortar sau mastic
bituminos.

Se recomanda luarea unor masuri pentru evitarea infiltrarii apei in teren: apa
de suprafata din precipitatii sau apa provenita din procese tehnologice, atat in perioada
executiei, cat si in perioada exploatarii obiectivului
3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.-

Terenul studiat este situat partial in intravilan in UTR 74 in zona cai de
comunicatii si partial in extravilan avand destinatia conform categoriei
de folosinta-curti constructii si drum
Zona studiata se afla partial in zona de protectie a monumentului istoric
Biserica de lemn Sf.Arhangheli MIhail si Gavril a schitului Jercalai

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
2.2.1. Expunerea la riscuri naturale - Articolul 10 din R.G.U.
Avand in vedere panta terenului constructiile se vor amplasa in baza unui studio
geotehnic aprofundat verificat Af
2.2.2. Expunerea la riscuri tehnologice - Referitor la expunerea la riscuri
tehnologice , conform avizului de Mediu, investitia nu genereaza riscuri,
Se va respecta zona de protectie a LEA 20kV

CAPITOLUL 3. - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
Din punct de vedere al zonificării funcţionale, zona studiată se încadrează în:
-zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii- ID/IS
- zona CAI DE COMUNICATIE RUTIERE-CCr
U.T.R. 74A
CAPITOLUL 4. - PREVEDERI LA NIVELUL
UNITĂŢILOR FUNCŢIONALE COMPONENTE
4.1. -Zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si serviciiID/IS

a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- Unitati industriale si depozitare aferenta
-alimentatie publica, comert
a.2. Funcţiunile complementare admise
-servicii complementare unitatilor industriale
- Circulaţie rutieră, spaţii parcare
- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b.1. Utilizări permise
- unitati industriale productie si imbuteliere bauturi alcoolice si de depozitare
-alimentatie publica
-comert
- sediu administrativ/birou şi anexe aferente acestuia
- servicii complementare unitatilor industriale
- după execuţia construcţiilor se admit lucrări de reparaţii, renovări, modernizări,
extinderi necesare pe parcursul exploatării;
- sunt permise amenajări de spaţii plantate cu rol de protecţie faţă de căile
principale de comunicaţie si fata de vecinatati.
b.2. Utilizări permise cu condiţii
- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase, panouri publicitare, doar pentru
societatea proprietara in conditiile regulamentului de afisaj al orasului Urlati

inscris in LMI cu indicativul PH-II-m-A-16521. Deasemeni este in zona
de protectie LEA 20kV si in zona cu risc geotehnic cu interdictie de
construire pana la elaborare studiu geotehnic aprofundat
3.3. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Str.Jercalai se propune a fi amenajata la 10.2-8.05-8.4m cu:5.5m parte
carosabila, 2x0.65m rigole acostament, 1x11 trotuar si spatiu verde variabil de
2.4-0.25-0.6m pana la limita de proprietate
3.4. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI BILANŢ TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI






Se propune :
Extinderea intravilanului cu 5722mp

terenul studiat sa apartina unui nou UTR -74A- cu :
-zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii- ID/IS
cu :
POT=50%
CUT=1,00
Rh=P+1
Hmax=14m, H max cornisa 10m
-retragere de la aliniament 5m
- retrageri laterale 2/3m conform plansei de Reglementari
Urbanistice
- retrageri posterioare 0.6m conform plansei de Reglementari
Urbanistice
-Zona cai de comunicatie -CCr

3.5. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
ALIMENTAREA CU GAZE

-nu este cazul
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

- bransament existent

-servicii complementare industriei cu conditia sa nu ocupe mai mult de 40% din
suprafata admisa zonei
-orice constructie in zona de protective a LEA 20kV cu acordul administratorului
acesteia
b.3. Utilizari interzise :
- se interzice amplasarea de depozite de produse periculoase, platforme de
depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente procesului tehnologic, rampe
deşeuri menajere
-nu sunt permise panouri publicitare pentru alte societati comerciale
c) Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor
c.1.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
c.1.1 Orientarea faţă de punctele cardinale
- pentru constructii administrative se prefera o orientare care sa asigure insorire in
spatiile de birouri.
-pentru depozite se va evita insorirea excesiva
c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice
-Aliniamentul la str.Jercalai se va realiza la minim 4.4m din ax drum conform
plansei de Reglementari Urbanistice
C1.2.1-Amplasarea fata de aliniament
Se va respecta o retragere fata de aliniamentul propus de minim 5m
c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei
- Retragerile laterale vor fi de minim 2m/3m, retragerea posterioara va fi de minim
0.6m. Retragerea intre constructii amplasate pe aceeasi parcela minim ½ din
inaltimea celei mai inalte dar nu mai putin de 3m
c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
c.2.1. Accese carosabile
- Accesul se va asigura din str.Jercalai conform solutiei de circulatie avizate, cu
raze de minim 6m.
c.2.2. Accese pietonale - Se va asigura acces pietonal cu latime de minim 1m
c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ
c.3.1.. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente cf. Articolul 27
din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Racordurile propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe
cheltuiala beneficiarului.
c.3.2. Realizarea de reţele edilitare - Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu HGR
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
-Se propune bransare la reteaua de gaze naturale
c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu
HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

PROPUNERI INVESTIŢII DE UTILITĂŢI – ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
ALIMENTARE CU APĂ

- bransament existent sin DN125mm
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

-fosa septica etapa 1 si bransament dupa realizare retea locala

GOSPODARIREA DESEURILOR

-Deseurile provenite din activitatea din zona se vor colecta selectiv si
transportate la groapa de gunoi arondata localitatii pe baza de contract cu
firma de salubritate locala
3.6. CIRCULATIA TERENURILOR

-Pentru modernizarea str.Jercalai conform propunerilor din plansa de
Reglementari Urbanistice se propune trecerea in domeniul public al orasului
a 35mp
3.7 PROTECŢIA MEDIULUI

Activitatea ce urmeaza a se realiza nu este poluanta.Se va asigura pe latura
de N-E o perdea verde de protectie fata de zona de locuinte

3.8. VALORI DE TRAFIC

Traficul adus va fi de 50-60 autovehicole/saptamana in zilele de sarbatoare
si in weekenduri

3.9. COSTURI

Contravaloarea

amenajarilor

propuse

va

fi

asigurata

din

fondurile

Cooperativei Agricole Via Domnului
CAPITOLUL 4 – CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
□ Avizarea si aprobarea PUZ
□ Obtinerea certificatului de urbanism, autorizarea si realizarea investitiei
□ Costurile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse
infrastructurii necesare vor fi asigurate din bugetul investitorului
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si

a

- Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică, dacă
legea nu dispune altfel.
Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea
publică.
- Indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare, realizarea lor se
va face cu respectarea prevederilor legii calităţii în construcţii, precum şi a
normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.
c.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE
CONSTRUCŢIILOR

c.4.1. Parcelarea
- Nu se propun divizari ale terenului studiat , exceptie facand terenul necesar
amenajarii tramei stradale
c.4.2. Înălţimea construcţiilor - Articolul 31 din R.G.U aprobat cu HGR
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.
-regimul de înălţime maxim propus este P+1
- Hmax-coama -14m
-H max cornisa-10m
-nelimitat pentru instalatii tehnologice
c.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor - Articolul 32 din R.G.U. aprobat cu HGR
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
-Aspectul exterior al cladirii va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii
si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura specifica zonei
- constructiile se vor realize numai din materiale durabile cu finisaje de calitate
- modul de executare a acoperisului — sarpanta in 2/4 ape cu invelitoarea din tabla
in culori mate, nestridente;
- se interzic excesele ornamentale Ia : acoperisuri , fatade ( gen balustrii, cariatide,
placari cu finisaje stridente - sparturi oglinda sau piatra, gresie colorata)
- tamplarie : Aluminiu sau PVC —culoare nuante mate cu geam simplu, clar sau
fumuriu,
- paleta coloristica admisa : pastel, gri sau alb (fatade) ; se admit elemente de
contrast pe maxim 10% din fatade
c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi P.O.T. maxim =60% şi C.U.T.max
= 1,8
c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI
ÎMPREJMUIRI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare
Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25 m2;
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 m2, un loc de parcare la 150
m2;

• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o
suprafaţă de 100 m2
Pentru restaurante va fi prevăzut cîte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.
c.5.2. Spaţii verzi şi plantate - Articolul 34 din R.G.U. aprobat cu HGR
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor
procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective,
conform prevederilor Anexei nr. 6, care precizează că, în cazul construcţiilor
industriale, acest procent va fi de minim 20%, din teren
c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu, necesare asigurării
protecţiei vizuale la aliniament cu Hmax=2m
- împrejmuiri opace sau transparente dublate de gard viu, pentru separarea
proprietăţilor , cu înălţimea de maxim 2,2 m .
4.2.- Zona CAI DE COMUNICATIE RUTIERE-CCr
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- Cai de comunicatii rutiere si pietonale
a.2. Funcţiunile complementare admise
- spatii verzi
- echipare tehnico-edilitară
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b.1.Utilizări permise
- cai de comunicatii rutiere, echipamente si dotari tehnico-edilitare, spatii verzi
b.2.-Utilizări permise cu condiţii
-retele tehnico-edilitare
b.3. –Utilizări interzise
- orice alt tip de activităţi cu excepţia celor de la pct. b1, b2
C1.Amplasarea fata de drumuri publice
Str.Jercalai se propune a fi amenajata la 10.2-8.05-8.4m cu:5.5m parte
carosabila, 2x0.65m rigole acostament, 1x11 trotuar si spatiu verde
variabil de 2.4-0.25-0.6m pana la limita de proprietate
c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
c.2.1. Accese carosabile
- Accesul se va asigura din str.Jercalai cu raze de minim 6m
c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

c.3.1.. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente - Articolul 27
din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Racordurile propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe
cheltuiala beneficiarului.
c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu
HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
- Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică, dacă
legea nu dispune altfel.
Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea
publică.
c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu, necesare asigurării
protecţiei vizuale la aliniament cu Hmax=2m
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