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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT UTR 25B

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- -RIDICARE RESTRICTIE DE
CONSTRUIRE, PARCELARE PARTIALA PENTRU LOCUINTE TINERI
SI

SCHIMBARE

PARTIALA

DESTINATIE

TEREN

IN

ZONA

INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE COLECTIVE, ZONA CAI
DE COMUNICATIIM SUBZONA DOTARI SPORTIVE SI ZONA
TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (Sst=227179mp)
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 si a normelor de
aplicare.
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OBIECTUL LUCRĂRII
La comanda administratiei publice locale s-a elaborat documentatia:
PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, PARCELARE PARTIALA PENTRU
LOCUINTE TINERI SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN IN ZONA INSTITUTII SI
SERVICIIC, ZONA LOCUINTE COLECTIVE, ZONA CAI DE COMUNICATIIM SUBZONA
DOTARI SPORTIVE SI ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (Sst=227179mp)

menita sa regenereze urban o zona neutilizata a localitatii

SURSE DOCUMENTARE





Ridicare topografică pentru PUZ sc. 1 :1000
Plan Urbanistic General al orasului Urlati
Acte proprietate
Deplasări în teren

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
Încadrarea în teritoriu si Evoluţia Zonei
Terenul studiat in suprafata de 227179mp se afla intre str.Mihai
Viteazu, str.1Mai si str.Socului, in partea central sudica a orasului
Terenul studiat in suprafata de 227179mp este compus din:
-terenul in suprafata de 1980mp-str.Socului-DJ102K-NC24019-domeniu
public al judetului aflat in administrarea orasului Urlati conform HGR
1359/2001 si a ECF nr.140929/08.10.2021 si NC25313-S=104mp –teren
aferent modernizarii acestuia aflat in domeniul public al orasului conform
ECF nr.140900/08.10.2021
-terenul in suprafata de 1980mp-str.1MAi-DJ102C-NC23482-domeniu
public al judetului aflat in administrarea orasului Urlati conform HGR
1359/2001 si ECF nr.140896/08.10.2021 eliberrat de BCPI Ploiesti
-terenul in suprafata de 5563 mp-str.Mihai Viteazu-NC25306 conform ECF
nr.140885/08.10.2021
,
S=3581mp-NC25318
conform
ECF
nr.140897/08.10.2021,
S=2603mp-NC20426
conform
ECF
nr.140899/08.10.2021 si suprafata de 534mp neintabulata
-terenul in suprafata de 170400mp-NC25332 si terenul in suprafata de
6000mp-NC25333, T115, P7092/1-domeniu privat al orasului conform Act
de dezmembrare nr.504/09.09.2020 autentificat de NP Anton Georgeta si a
extraselor de carte funciara de informare nr.140901 si 140880
/08.10.2021
-terenul in suprafata de 6040mp-NC21302, T115, P7092/4-domeniu privat
al orasusului conform HCL nr.69/2008 teren concesionat catre S.C.Rotmar
Trans S.R.L. conform ECF nr.140924/08.10.2021

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
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 zona
studiata: locuinte, institutii si servicii si cai de comunicatii rutiere.
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-terenul in suprafata de 1000mp –NC20966 proprietatea Rombeer
Cringasu S.R.L. conform CVC nr.117/23.01.2009 autentificat de NP Anton
Georgeta si ECF nr.140919/08.10.2021
- terenul in suprafata de 239 mp (NC22136), proprietatea Nan Georgel si
Nan Vasilica Elena conform Act Notarial nr.1440/04.11.2013 autentificat
de NP Anton Georgeta si a extrasului de carte funciara de informare
nr.140904/08.10.2021
terenul
in
suprafata
de
52
mp
(NC21447),
proprietatea
Bageac A.Ion-PFA si a extrasului de carte funciara de
informare nr. 147858/26.10.2021
-terenul in suprafata de 4600mp-domeniu privat al orasului-T115,
Cc7092/2
-terenul in suprafata de 2398mp-HC7091 si de 8832mp-HC7093-domeniu
public al statului aflat in administrarea ANIF
-terenul in suprafata de 893mp-drum FN aflat in curs de inventariere in
domeniul public
-terenul in suprafata de 2739-NC25396, proprietatea Mache Ion si Mache
Nicolae conform Act Notarial autentificat cu nr.3559/19.11.2018 la NP
Aristita Adina din com.Valea Calugareasca si a extrasului de carte funciara
de informare nr.153442/07.11.2021

Elemente ale cadrului natural
Terenul se prezinta plat , nefiind diferenta considerabile de nivel .
Circulaţia
Terenul are accesibilitate auto pe 3 laturi din DJ102C, DJ102K si
str.Mihai Viteazu doar prin traversarea canalului ANIF.

Strada Mihai Viteazu are reglementat profil A1-A1pe tronsonul A-B cu 13.019.1m intre aliniamente , ce este amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00m, incadrata de
–2 x 1,50 trotuar
-Dreapta var 1,0-7,0 m spatiu verde
-Stanga -var 2,0-2,1 spatiu verde
Apele pluviale sunt colectate prin canalizarea stradala existenta .
Si profil A2-A2 pentru strada Mihai Viteazu , tronsonul
B –C cu 19.1-19.3m ubtre aliniamente, ce este amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00 m, incadrata de
Dreapta 1,20 m trotuar
var 7,30-7,50 m spatiu verde
Stanga 1,50 m trotuar
2,10 m spatiu verde
drumul propus prin PUG pe latura de N-V are propus: profil 4-IV , cu 10.5m
intre aliniamente, compus din:5.5m parte carosabila, 2x0.5m acostamente,
2x1m santuri, 2x1m trotuare
Ocupaţia terenului
Terenul este liber de constructii.

1.3.2. Se propune urmatoarea zonificare functionala in cadrul UTR 25B:
-L-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
-Lc -ZONA LOCUINTE COLECTIVE
- IS-ZONA INSTITUTII SI SERVICII
-SP-ZONA SPATIILOR VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT
-SUBZONA SPATII VERZI PLANTATE-PARC-SPp
-SUBZONA DOTARI SPORTIVE SPs
-ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA-TE
-TH-ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
- CCr -CAI DE COMUNICATII
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 –
LOCUINTE TINERI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
2.1.2. Zona studiată se află PARTIAL IN ZONA DE PROTECTIE A UNUI
TUMUL

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA
APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
2.2.1. Expunerea la riscuri naturale - Articolul 10 din R.G.U.
 Toate lucrarile propuse se vor realiza in baza unui studiu 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
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Echipare edilitară
Exista posibilitati de racordare la apa, canalizare, gaze naturale si
energie electrica, prin racordare directa.
Probleme de mediu
Terenul studiat este stabil, lipsit de fenomene naturale active, fiind
bun de fundare.Pe o anumita zona a acestuia este mlastinos
Principalele disfuncţionalităţi
 Necesitatea regularizarii si drenarii apei si a imbunatatirii terenului
de fundare
- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
-CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

- Ridicarea topografica prezinta terenul plan , fara diferente de nivel.
3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.-

Terenul studiat este situat in intravilan in UTR 25-L1-ZONA LOCUINTE
cu indicatori urbanistici maximali :POT=40%, CUT=1.2, regim de
inaltime P+2, cu si fara restrictie de construire
ZONA TERENURI AFLATE PERMANANT SUB APE-TH
Si in zona cai de comunicatii rutiere-T1
Si in UTR 25A –zona spati verzi cu POT=10%,CUT+0.2, Rh=P+1
UTR-22A-Ccr
3.3. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Toata circulatia va fi stabilita printr-un studio de fundamentare a
circulatiei.Drumurile cartierului vir avea 9m intre aliniamente compuse din 7m
parte carosabila si 2x1m trotuare
3.4. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI BILANŢ TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI




Se propune :



-zona locuinte si functiuni complementare- L cu :
POT=40%
CUT=1,20
Rh=P+2
Hmax=13m, H max cornisa 10m
-retragere de la aliniament 3m
- retrageri laterale minim 2m pe o parte si minim 3m pe cealalta
latura, retragere posterioara 5m conform plansei de Reglementari
Urbanistice
-zona locuinte colective- Lc cu :
POT=35%
CUT=1,25



RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, PARCELARE PARTIALA PENTRU
LOCUINTE TINERI SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN IN ZONA
INSTITUTII SI SERVICIIC, ZONA LOCUINTE COLECTIVE, ZONA CAI DE
COMUNICATIIM SUBZONA DOTARI SPORTIVE SI ZONA TERENURI AFLATE
PERMANENT ca terenul studiat sa apartina unui nou 25B - cu :

CAPITOLUL 3. - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
Din punct de vedere al zonificării funcţionale, zona studiată se încadrează în:
-L-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
-Lc -ZONA LOCUINTE COLECTIVE
- IS-ZONA INSTITUTII SI SERVICII
-SP-ZONA SPATIILOR VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT
-SUBZONA SPATII VERZI PLANTATE-PARC-SPp
-SUBZONA DOTARI SPORTIVE SPs
-ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA-TE
-TH-ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
- CCr -CAI DE COMUNICATII
U.T.R. 25B
CAPITOLUL 4. - PREVEDERI LA NIVELUL
UNITĂŢILOR FUNCŢIONALE COMPONENTE
4.1. IS - ZONA INSTITUTII SI SERVICII
IScx-subzona institutii si servicii complexe
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- insitutii si servicii
a.2. Funcţiunile complementare admise
-dotari pentru agrement
-Circulaţie rutieră, spaţii parcare
- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b.1. Utilizări permise
-spatii comerciale, spatii birouri, farmacii, institutii financiar bancare,
servicii profesionale, alimentatie publica
-unitati de invatamant, crese sau/si de sanatate private,
- sunt permise amenajări ale terenului cu spaţii plantate cu rol de
protecţie faţă de vecinatati si fata de căile principale de comunicaţie.
-cai de comunicatii rutiere, pietonale, spatii parcare, utilitati, mobilier
urban
-anexe de depozitare pentru utilizarea principala realizata
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Rh=P+2+Msau etaj retras
Hmax=17m, H max cornisa 15m
-retragere de la aliniament 3m
-zona institutii si servicii-IS cu POT maxim=50%
CUT maxim-1.5
Rh max=P+2
H max=17m




-zona spatii verzi , agrement si sport- SPs /Sppcu :
POT=30%/10%
CUT=0,60/0.2
Rh=P+1
Hmax=12m, H max cornisa 8m
-retragere de la aliniament 3m
- retrageri laterale minim 2m pe o parte si minim 3m pe cealalta
latura conform plansei de Reglementari Urbanistice, retragere
posterioara 2m
-zona doatari tehnico-edilitare- TE cu :
POT=50%
CUT=1.0
Rh=P+1
Hmax=10m, H max cornisa 7m
-Zona terenuri aflate permanent sub ape-TH
-Zona cai de comunicatie -CCr

b.2. Utilizări permise cu condiţii
- Orice funcţiune de la b1 cu conditia amenajarii spatiilor de parcare
doar in incinta
- -orice constructie cu conditia realizarii unui studiu geotehnic
aprofundat si a implementarii masurilor acestuia
- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase, aviziere, doar
pentru promovarea societatii/ institutiei si a activitatii ei
- Sunt permise amenajari de agrement si sport in procent de maxim
20% din posibilitatile de ocupare a terenului
b.3. Utilizari interzise
- se interzice amplasarea de depozite de produse periculoase, platforme de
depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente hotelului
-nu sunt permise panouri publicitare pentru alte societati comerciale
-sunt interzise unitatile sanitare cu spitalizare
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
Se recomanda orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a
spaţiilor de preparare.
Pentru toate categoriile de construcţii de invatament se recomandă orientarea nord a
spaţiilor tehnice şi a anexelor si orientarea sud , sud-est sud-vest a saloanelor sau
salilor de clasa
Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.Terenurile de sport
vor avea latura lungă orientata nord-sud
-laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;- cabinetele vor fi
orientate sud, sud-est
-Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
Dormitoarele şi spaţiile de joaca din crese vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest
c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice
- Aliniamentul va fi la minim 8,6-9,3 din ax DJ102C, 7m din ax drum nou
propus -profil b-b, 5,5m din ax drum nou propus -profil a-a , 4,5m din axul drum
nou propus -profil d-d
c.1.2.1 Amplasarea faţă de aliniament
Retragerea fata de aliniamentul la toate drumurile va fi de minim 5m
c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei
- Retragerile fata de limitele lateriale si posterioara ale parcelelor va fi de
minim 1m,2m, 3m conform plansei de Reglementari Urbanistice
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3.5. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
ALIMENTAREA CU GAZE

-extindere retea si bransamente propus
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

- extindere retea, post transformare si bransamente propuse
PROPUNERI INVESTIŢII DE UTILITĂŢI – ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
ALIMENTARE CU APĂ

- extindere retea si bransamente propuse
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

-extindere retea si bransamente propuse

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. PROTECŢIA MEDIULUI

Activitatea ce urmeaza a se realiza nu este poluanta.

3.7. VALORI DE TRAFIC

Traficul adus va fi de 70-90 autovehicole/zi aferente cartierului si
vizitatorilor

3.8. COSTURI

Contravaloarea asigurarii circulatiei si a echiparii edilitare va fi suportata in
totalitate de administratia locala, posibil in parteneriat cu potentiali
investitori
CAPITOLUL 4 – CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
□ Avizarea si aprobarea PUZ
□ Obtinerea certificatului de urbanism , avizarea si aprobarea PUZ
□ Costurile necesare pentru realizarea obiectivelor
infrastructurii necesare vor fi asigurate din bugetul local.

Arh. LIDIA ENE

propuse

si

a

-distanta intre constructii situate pe acelasi lot minim 3m, dar nu mai putin
de ½ din inaltimea celei mai inalte constructii.
c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
- Se va asigura acces carosabil in incinta pentru personal cu raze de
minim 6m.
Se va asigura acces la 2 fatade ale constructiilor propuse
Este interzis accesul auto in incinta pentru pacienti/parinti/elevi
-Se va asigura acces separat pentru clienti in incinta sau se vor separa locurile de
parcare de cele aferente personalului
c.2.2. Accese pietonale - accesul pietonal se va asigura din drum nou propus
-se va asigura accesul optim al persoanelor cu handicap
-Este obligatoriu a fi separat accesul pietonal de cel carosabil
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 nou 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
-Este obligatorie refacerea bransamentelor la apa din domeniul public
inaintea demararii investitiei
-Proprietarul este obligat sa se branseze la reteaua de canalizare a
localitatii, afra asigurarea de sisteme alternative individuale
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 a statului, dacă legea nu dispune altfel.
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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
- Se permite divizarea loturilor cu conditia ca loturile astfel rezultate sa nu
aiba mai putin de 1000mp cu deschidere la strada de minim 16m
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 admis este:
P+2, H max=17m, H max cornuisa 14m
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 acesteia.
-se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau
stralucitoare

- constructiile se vor realize numai din materiale durabile cu finisaje de
calitate
- se interzic excesele ornamentale Ia : acoperisuri , fatade ( gen balustrii,
cariatide, placari cu finisaje stridente - sparturi oglinda, gresie colorata)
- tamplarie : lemn stratificat sau PVC —culoare nuante lemn, gri sau alb cu
geam simplu, clar sau fumuriu,
- paleta coloristica admisa : pastel sau alb , maro(fatade)
ISs/i -Se accepta realizarea sarpantei tip terasa
c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi
-P.O.T. maxim =50% şi C.U.T.max = 1,5
c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII
ÎMPREJMUIRI

VERZI ŞI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare
ISs/i
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Pentru constructiile de sanatate de tip cabinet individual de sanatate se vor
asigura spatii de parcare minim 5 locuri pentru pacienti/vizitatori si minim1 loc de
parcare la 4 angajati

-Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de
parcare la 12 cadre didactice
IScx

Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi,
după cum urmează:
- un loc de parcare la 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până
la 400 mp;
- un loc de parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400600 mp
- un loc de parcare la 50 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru complexe
comerciale de 600-2.000 mp
-Pentru toate categoriile de construcţii financiar-bancare vor fi prevăzute cîte un loc de
parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
- 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

IScx
Se vor asigura minim 15% din incinta spatii verzi, din care in cazul spatiilor
comerciale 5% pot fi amenajate ca parcari inierbate
Se vor asigura minim 20% spatii verzi in incinta, dar nu mai putin de 20mp/elev
c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.
IScx/ISs/i
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la
drumurile publice cu Hmax=1,6m;
- împrejmuiri opace sau transparente dublate de gard viu, pentru
separarea proprietăţilor , cu înălţimea de maxim 2,2 m .
4.2. -L-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- LOCUINTE INDIVIDUALE
a.2. Funcţiunile complementare admise
-institutii si servicii
-Circulaţie rutieră, spaţii parcare
- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b1.-UTILIZĂRI ADMISE

- se admit construcţii de locuinţe noi individuale amplasate izolat pe lot cu regim de

înălţime de P+2
-alei carosabile si pietonale, spatii de parcare, retele tehnico edilitarespatii verzi
amenajate
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-anexe (foisor,gratar, garaj, magazii , piscine, sere)
b2.-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII
- Se admit alocarea unor spaţii la parterul locuinţelor sau crearea unor spaţii noi
pentru servicii profesionale (cabinet avocatura, proiectare, consultanta, medicale,
etc. şi comerţ, in procent de maxim 50% din suprafata construita a locuintei
-se admit construcţii pentru funcţiuni complementare cu conditia ca aceasta
functiune sa nu depaseasca ½ din POT max admis pe parcela
- toate utilizarile de la art .b1, b2 doar dupa amenajarea drumurilor nou propuse sau
concomitent cu acesta

- orice constructie cu conditia realizarii unui studiu geotehnic
aprofundat si a implementarii masurilor acestuia
B3 UTILIZĂRI INTERZISE
- Unitati industriale de orice fel, service-uri auto si ateliere tinichigerie, spalatorii
auto/haine cabinete radiologice, locuinte colective

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
-- Se recomanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor
c.1.2.-AMPLASAREA FATA DE DRUMURI PUBLICE
-Aliniamentul la drumul nou propus se va realiza la minim 4.5m din ax conform
profile d-d si a-a si conform plansei de Reglementari Urbanistice
c.1.3.AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
-Cladirile se vor retrage de la aliniamentul la drumuri minim 3m
c.1.4.-AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI
-Clădirile se vor retrage minim 2/3 m faţă de limita posterioară conform plansei de
Reglementari Urbanistice
-Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor 2m pe o latură
respectiv 3 m pe cealaltă latură conform plansei de reglementari urbanistice, exceptie
facand loturile la care retragerea laterala este de minim 3m pe ambele laturi si a
catorva loturi cu deschidere mai mica unde seppot amplasa retras fata de ambele
laturi la minim 2m
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu h/2 din
înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 3 m ;
c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
-Accesul in incinte se va realiza din drumul cu traficul cel mai redus
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-Este interzisa receptia caselor fara existenta tramei stradale edificate.
c.2.2.-ACCESE PIETONALE
Acolo unde lotul are acces la 2 strazi se poate realiza acces pietonal din ambele
strazi

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.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi
de energie electrică
- Racordurile propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe cheltuiala
beneficiarului.
c.3.2..-REALIZAREA DE RETELE EDILITARE
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale si administratorii acestora.
c.3.3..-PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE
- Reţelele de alimentare cu energie electric, iluminat, canalizare, gaze naturale şi
apa sunt proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.
Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în
proprietatea publică.
c.4.REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE
CONSTRUCTIILOR
c.4.1.-PARCELAREA
Se propun 125 de loturi pentru locuinte, Se permite dezmembrarea loturilor create cu
conditia ca noile loturi sa aiba minim 300mp si front la strada minim 12m sau cu
conditia ca loturile dezmembrate neconstruibile sa fie alipite la loturi invecinate.
c.4.2.-ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCŢIILOR
- Regim de înălţime va fi P+2 ;Hmax coama-13m, Hmax cornisa-10m
c.4.3..-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- In vederea asigurarii specificului arhitectural local atat ca volumetrie cat si ca
finisaje exterioare noile constructii vor avea in general urmatoarele caracteristici :
- acoperisul se va face cu sarpanta in 2 sau 4 ape, cu panta minima de 30%
-invelitoarea va fi din tigla metalica, ceramica sau sindrila bituminoasa de culori:maro,
brun, grena, verde inchis
-finisajele exterioare vor fi cu tencuieli de culori pastelate
-streasina minima va fi de 60cm
-soclurile vor fi placate cu piatra sau vor fi tencuite cu similipiatra
-constructiile vor avea terase (acoperite, descoperite) si balcoane
-se vor folosi elemente decorative precum :placaje lemn, balustrade lemn, obloane,
jardiniere
-raportul plin-gol va fi caracteristic zonei;forma golurilor va fi dreptunghiulara
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-sunt interzise constructiile cu isopanel, placarea fatadelor cu gresie sau folosirea
culorilor stridente ca finisaj exterior;se interzice folosirea tablei plane ca invelitoare
sau ca imprejmuire (tambre metalice)

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi
POT max-40%
CUT max-1,2
C5-REGULI CU PRIVIRELA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI
IMPREJMUIRI
C5.1..-SPAŢII DE PARCARE
--Se vor asigura minim 2 locuri de parcare in incinta fiecărui lot nou creat (unul
pt . vizitatori).
C.5.2..-SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
- -minim 25% din suprafaţa parcelei va fi amenajată cu spaţii verzi
c.5.3..-ÎMPREJMUIRI-se va executa la minim 4 m, 4.5m din axul drunului nou
propus conform plansei de Reglementari Urbanistice
- împrejmuirile spre strazi vor fi de transparente si dublate de gard viu cu H
max=1,80m;
- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,00
metri.
- gardurile vor fi finisate cu materiale caracteristice zonei: lemn, piatra, fier

4.3. –-SP-ZONA SPATIILOR VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- AGREMENT, SPATII VERZI SI SPORT

a.2. Funcţiunile complementare admise
- Lucrari tehnico edilitare
- -accese, circulatii carosabile si pietonale

b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b1.-UTILIZĂRI ADMISE
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SPs- constructii din sfera agrementului, foisor, gratar, loc de joaca copii, mini terenuri de
sport, amenajari peisagere, iluminat
SPp- perdele de protectie, accese carosabile si pietonale catre zona Th, iluminat
b.2.UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII
SPs/SPp - toate utilizarile de la art .4 doar dupa amenajarea drumurilor nou propuse
(minim 1 ce deserveste amplasamentul cf.puz
SPp -poate fi executata de catre proprietar orice utilizare permisa in baza unei
autorizatii de construire cu conditia ca in momentul trecerii terenului in domeniul public
aceste amenajari si constructii sa fie donate primariei

- orice constructie cu conditia realizarii unui studiu geotehnic
aprofundat si a implementarii masurilor acestuia
-

b.3. –UTILIZĂRI INTERZISE
SPs/SPp-Alte functiuni decat cele permise

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
SPs
-- Se vor lua masuri de protectie impotriva insoririi excesive-platatii de arbori si arbusti
cat mai compacte, perimetral pentru evitarea efectului de discontinuitate luminoasa
-terenurile de sport vor avea orientarea N-S cu abatere minima 15 grade
c.1.2..-AMPLASAREA FATA DE DRUMURI PUBLICE
SPs/SPp
-Aliniamentul la drumul nou propus se va realiza la minim 4.5m din ax. Conform
profil d-d
c.1.3..-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
SP3

-Cladirile se vor retrage de la aliniamentul la drumuri minim 5m

c.1.4..-AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI
SPs
-Se vor respecta retrageri minime de 3m fata de limita laterala si limita posterioara a
parcelei
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu h/2 din înălţimea
clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 3 m ;
SPp-plantatia de aliniament se va realiza cu respectarea prevederilor Codului Civil

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
SPs/SPp-Este interzis accesul auto in incinte. Se pot amenaja locuri de parcare cu
acces din strada
c.2.2.ACCESE PIETONALE
SPs-Zona va beneficia de alei pietonale cu latime de minim 1,2m ce vor lega
obiectivele parcului de trama pietonala propusa in zona drumurilor
12

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ
SPp/SPs
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.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi
de energie electrică
c.3..2..-REALIZAREA DE RETELE EDILITARE
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale si administratorii acestora.
c.3.3...-PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE
- Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică a statului,
dacă legea nu dispune altfel.
Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în
proprietatea publică.
c.4.REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE
CONSTRUCTIILOR
c.4.1.-PARCELAREA
-Nu este permisa divizarea lotului aferent zonei SP3
c.4.2.ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCŢIILOR
SPs-- Regim de înălţime va fi P+1 ;Hmax coama-12m, Hmax cornisa-8m
SPp-Nu este cazul
c.4.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
SPp
- In vederea asigurarii specificului arhitectural zonal atat ca volumetrie cat si ca
finisaje exterioare noile constructii vor avea in general urmatoarele caracteristici :
- acoperisul se va face cu sarpanta, cu panta minima de 30%
-invelitoarea va fi din tigla metalica sau invelitori bituminoase tip tigla de culori maro,
grena, verde inchis
- -soclurile vor fi placate cu piatra sau vor fi tencuite cu similipiatra, exceptie facand
constructiile din lemn aparent
-constructiile vor avea terase (acoperite, descoperite)
-se vor folosi elemente decorative precum :placaje lemn, balustrade lemn, obloane,
jardiniere
-raportul plin-gol va fi caracteristic zonei;forma golurilor va fi dreptunghiulara
-sunt interzise constructiile cu isopanel, placarea fatadelor cu gresie sau folosirea
culorilor stridente ca finisaj exterior;se interzice folosirea tablei ca plane ca invelitoare
sau ca imprejmuire (tambre metalice)

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi
SPs
POT max-30%(ponderea tuturor constructiilor si amenajarilor sportive nu va
depasi 50% din teren conform RGU)
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CUT max-0.6
SPp-Toate amenajarile vor ocupa maxim 10 % din suprafata SPp
C5-REGULI CU PRIVIRELA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI
IMPREJMUIRI
C5.1..-SPAŢII DE PARCARE
SPs
-Accesul auto in incinta este interzis. Se vor amenaja obligatoriu 5 locuri de
parcare din strada
SPp

-este interzisa amenajarea de locuri de parcare pe SPp

c.5.2SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
SPs
- -minim 35% din suprafaţa parcelei va fi amenajată cu spaţii verzi
SPp-minim 90% din suprafata zonei functionale vor fi amenajati cu spatii verzi
c.5.3..-ÎMPREJMUIRI
SP3-se va executa dupa locurile de parcare
SPs/SPp
- împrejmuirile spre stradă vor fi de preferinta transparente si dublate de gard viu cu H
max=1,80m;
- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,00
metri.
- gardurile vor fi finisate din materiale traditionale: lemn, piatra, fier forjat
SPp-Obligatoriu imprejmuirea va fi dublata de gard viu

4.4.
TE – ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
-Dotari tehnico-edilitare- si echipamente aferente
a.2. Funcţiunile complementare admise
- Circulaţie rutieră, spaţii parcare
- Spaţii verzi amenajate
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b.1. Utilizări permise
-post de transformare, statii pompare
- se admit lucrări de reparaţii, renovări, modernizări, extinderi necesare pe
parcursul exploatării;
-platforme gunoi menajer si pubele selective
-cai de comunicatii rutiere, pietonale, spatii parcare, imprejmuiri ,
retele, utilitati
b.2. Utilizări permise cu condiţii
- sunt recomandate amenajări de spaţii plantate cu rol de protecţie
faţă de vecinatati.
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- orice constructie cu conditia realizarii unui studiu geotehnic
aprofundat si a implementarii masurilor acestuia
Orice funcţiune de la utilizari permise cu conditia amenajarii accesului
prin servitute de trecere
b.3. Utilizari interzise
- se interzice amplasarea de depozite de produse periculoase,
platforme de depozitarea deşeurilor
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
- Nu e cazul.
c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice
La drum nou propus, aliniamentul va fi retras la minim 4m din ax
conform plansei de Reglementari Urbanistice
c.1.2.1-Amplasarea fata de aliniament
SE va respecta o retragere fata de aliniament de minim 1m

c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei

- Retragerea minimă fata de limitele laterale si posterioara va fi conform
plansei de Reglementari Urbanistice de minim 1m
-distanta intre constructii situate pe acelasi lot va fi in conformitate cu
fluxul tehnologic necesar

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
- Se va asigura acces pentru intretinere
c.2.2. Accese pietonale - Se va asigura acces pietonal pentru administare si intretinere
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 nou propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011,
pe cheltuiala administratiei publice.
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c.3.2. Realizarea de reţele edilitare - Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu
HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
-Este obligatorie racordarea utilizatorilor la reteauau electrica , dupa
realizarea acesteia
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, raman în
proprietatea publică.
- Indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare,
realizarea lor se va face cu respectarea prevederilor HGR 490/2011 si a 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 permite divizarea parcelei.
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 admis este P +1
- Hmax-coama -8m si 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 acesteia.
-se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau
stralucitoare
- constructiile se vor realize numai din materiale durabile cu finisaje de
calitate
- pentru sediul administrativ se interzic excesele ornamentale la : acoperisuri ,
fatade ( gen balustrii, cariatide, placari cu finisaje stridente - sparturi oglinda, gresie
colorata)
c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi P.O.T. maxim =50% şi
C.U.T.max = 1,0
c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII
ÎMPREJMUIRI
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VERZI ŞI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare
- Personalul de intretinere sau administrare va parca in parcarea amenajata

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. Pentru zona TE va fi de minim 20%, obligatoriu perimetral.
c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- împrejmuiri opace sau transparente dublate de gard viu cu
înălţimea de maxim 2,4 m .
4.5.- TH - ZONA TERENURI AFLATE PERMANANT SUB APE
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
a.2. Funcţiunile complementare admise
-dotari pentru agrement
-Circulaţie rutieră, spaţii parcare
- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei
b.1. Utilizări permise
-amenajari de luciu de apa, constructii si amenajari pentru agrement
(pontoane, foisoare,poduri, podete, insule, terase)
- sunt permise amenajări ale terenului, de spaţii plantate cu rol de
protecţie faţă de vecinatati si fata de căile principale de comunicaţie.
-cai de comunicatii rutiere, pietonale, utilitati, mobilier urban
b.2. Utilizări permise cu condiţii
- Orice utilizare permisa cu conditia asigurarii continuitatii apei
b.3. Utilizari interzise
- se interzice amplasarea de depozite de produse periculoase,
platforme de depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente hotelului
-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
Nu e cazul
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c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice
- Aliniamentul va fi la minim 7m din axul drumului nou propus
c.1.2.1 Amplasarea faţă de aliniament
Retragerea fata de aliniamentul la drumul nou creat va fi de minim 0m pentru orice
amenajare
c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei
- Constructiile se pot amplasa la limita dintre luciul de apa si uscat

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
- Nu se va asigura
c.2.2. Accese pietonale - Aleile pietonale vor avea latime de minim 1m pe zona SP
-podetele vor avea latime de minim 1.1m si vor fi prevazute cu mana curenta cu
inaltime de minim 1.0m
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 nou 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
-Este obligatorie refacerea bransamentelor la apa din domeniul public
inaintea demararii investitiei
-Proprietarul este obligat sa se branseze la reteaua de canalizare a
localitatii, fara asigurarea de sisteme alternative individuale
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.
18

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
- Se poate dezmembra terenul echivalent latimii unui lot de institutii si
servicii ce se vrea dezmembrat
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 admis este P (Hmax=6m)
Hmax cornisa=4m
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 acesteia.
-se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau
stralucitoare
- constructiile se vor realize numai din materiale durabile cu finisaje de
calitate
- se interzic excesele ornamentale Ia : acoperisuri , fatade ( gen balustrii,
cariatide, placari cu finisaje stridente - sparturi oglinda, gresie colorata)
- tamplarie : lemn stratificat sau PVC —culoare nuante lemn sau alb cu
geam simplu, clar sau fumuriu,
- paleta coloristica admisa : pastel sau alb , maro(fatade)
c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi P.O.T. maxim =20% şi
C.U.T.max = 0,2.
c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII
ÎMPREJMUIRI

VERZI ŞI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare
Nu e cazul
c.5.2. Spaţii verzi şi plantate - Articolul 34 din R.G.U. aprobat cu HGR
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
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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 din sfera turismului, acest procent va fi de minim 5%.
c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- nu e cazil .
4,6. Ccr- CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERĂ
a) Generalităţi
a.1. Funcţiunea dominantă
- Cai de comunicatii rutiere
a.2. Funcţiunile complementare admise
- spatii verzi
- echipare tehnico-edilitară
- indicatoare rutiere
-panouri publicitare
b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei

b.1.Utilizări permise
- cai de comunicatii rutiere, pietonale , echipamente si dotari tehnicoedilitare
b.2.-Utilizări permise cu condiţii
- panouri publicitare cu conditia respectarii regulilor de amplasare

b.3. –Utilizări interzise
- orice alt tip de activităţi cu excepţia celor de la pct. b1, b2
c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile
Se vor respecta prospectele propuse in PUZ:
Conform profil 1-1 existent/propus , strada 1 Mai , este amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00 m, incadrata de
-Banda incadrare 2 x var 2,8-2,40 m
var spatiu verde si trotuare cu latimea de minim 1,70 m pana in limitele cadastrale
Apele pluviale sunt colectate prin canalizarea stradala existenta .
Conform profil A1-A1 existent/propus , strada Mihai Viteazu , aferenta, tronsonului A-B
este amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00m, incadrata de
–2 x 1,50 trotuar
-Dreapta var 2,90 -1,20 m spatiu verde
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-Stanga -var 0-2,10 spatiu verde
Apele pluviale sunt colectate prin canalizarea stradala existenta .

Conform profilului transversal A2-A2 existent/propus ,strada Mihai Viteazu,aferenta
tronsonului B-C este amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00 m, incadrata de
Dreapta var 1,20-1,60 m trotuar
var 7,50-6,10 m spatiu verde
Stanga 1,50 m trotuar
Var 2,10-2,20 m spatiu verde

Conform profil 2-2 existent/propus , strada Socului , va fi amenajata cu :
Parte carosabila de 7,00 m, incadrata de
–2 x 1,50 trotuar
- spatiu verde pana in limitele cadastrale
Apele pluviale vor fi colectate prin canalizarea stradala .

Accesul in incinta studiata se recomanda sa se realizeze din strazile : Mihai Viteazu si 1 Mai ,
prin racordare simpla cu raze de minim 7,00 m pe latimea de minim 6,00 m.Pentru accesul din
strada Mihai Viteazu se vor realiza podete dalate peste canalul HC7093.
Drumuri nou create
Parcelele propuse vor fi deservite de o trama stradala alcatuita din drumurile nou create ,
Conform Planului de Situatie si profilelor transversale a-a, b-b, c-c si d-d, anexate .
Conform profil a-a , drumul nou creat, va fi amenajat cu :
Parte carosabila de 6,00 m, incadrata de
–2 x 1,00 trotuar
- 0,50 m stanga spatiu verde
- 1,50 m dreapta spatiu verde
Ampriza totala fiind de 10 ,00 m
Conform profil b-b , drumul nou creat, va fi amenajat cu :
Parte carosabila de 6,00 m, incadrata de
–2 x 1,00 trotuar
- 2 x 3,00 m spatiu verde
Ampriza totala fiind de 14 ,00 m

Conform profil c-c , drumul nou creat, va fi amenajat cu :
Parte carosabila de 6,00 m, incadrata de
–2 x 1,00 trotuar
- 2 x 1,00 m spatiu verde
Ampriza totala fiind de 10,00 m
Conform profil d-d

, drumul nou creat, va fi amenajat cu :
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Parte carosabila de 6,00 m, incadrata de
–2 x 1,00 trotuar
- 2 x 0,50 m spatiu verde
Ampriza totala fiind de 9,00 m
Racordarile dintre drumurile ce fac parte din trama stradala propusa se va realiza cu raze de
minim 7,00 m pe latimea de minim 6,00 m.

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 a statului, 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. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la
drumurile publice cu Hmax=1,6m/ 1,8m conform ;
Proiectat,
arh. Lidia Ene
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