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MEMORIU JUSTIFICATIV 
 
1. INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoaștere a documentației 

 
Denumirea proiectului: P.U.Z. MODIFICATOR APA RECE - CAMPING DÂRSTE 

Beneficiar: MUNICIPIUL SĂCELE 
                                                                                                         

Proiectant: MORPHOSIS S.R.L. Brasov 
 

Amplasament: Intravilan Municipiul Săcele 
 

Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal 
 

Data elaborării: Iunie 2017 
 
1.2. Obiectul lucrării 

Obiectul lucrării este actualizare și modificare a Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z. Zona 
Dâmbul Morii , aprobat cu HCL nr.39 din 31.07.1997,  în conformitate cu Certificatul de 
Urbanism nr.526 din 15.11.2016 și cu tema de proiectare însușită de către beneficiar.  

Conform P.U.G.-ului Municipiului Săcele, terenul studiat este asociat cu UTR 0 – zonă 
pentru construcții turistice, vile, pensiuni, dotări pentru turism și agrement, iar conform 
P.U.Z. Zona Dâmbul Morii , aprobat cu HCL nr.39 din 31.07.1997 – zonă de locuințe și case 
de vacanță. Pornind de la reglementările urbanistice existente și analizând în paralel 
intervențiile urbanistice prioritare necesare, rolul documentației este de a stabili un set de 
reguli și recomandări specifice unei zone, cu un fond alcătuit predominant din locuințe, 
care să permită asimilarea unităților turistice, în măsura în care impactul acestora este 
limitat la nivel de scară, vocabular de forme, amploarea activității desfățurate etc..  

Zona studiată se întinde pe o suprafață de 35,15ha și este compusă parțial din terenuri 
construite și parțial libere de construcții, aflate în proprietate privată sau aparținând 
domeniului public al municipiului Săcele. 

Ca urmare, în cadrul documentației PUZ se vor trata următoarele categorii de probleme: 

• Reconsiderarea zonificării funcționale, cu scopul exprimării în forme specfice a fiecărei 
subzone studiate pentru o dezvoltare ulterioară echilibrată - condiții de construire: 
regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, materiale de construcție, etc.; 

• Organizarea rețelei stradale corelată cu străzile existente și facilitarea unor legături cu 
rețeaua majoră de circulație; 

• Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
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• Statutul juridic și circulația terenurilor; 

• Protecția mediului; 
 

1.3. Surse de documentare – bază topografică 
Principalele documentații care au stat la baza întocmirii prezentului P.U.Z. au fost: 

• P.U.G. Municipiul Săcele, aprobat cu HCL nr.23 din 22.02.2001, respectiv HCL nr.170 

din 17.12.2015 de prelungire a valabilității acestuia; 

• P.U.Z. Zona Dâmbul Morii, aprobat cu HCL nr.39 din 31.07.1997. 

Anterior elaborării prezentului studiu, s-au intocmit următoarele documentații: 

• Ridicare topografică, elaborată de ing. Coman Dragoș Mihai;  

• Studiu geotehnic intocmit de Ing.Geolog Craciun Ioan Petru, S.C. PROIECT GEO HIDRO 

MARGARIT S.R.L; 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

2.1. EVOLUȚIA ZONEI 
Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității 
Potențial de dezvoltare 
În zona studiată există enclave construite, relaționate parțial de străzile existente. 

Aspectul general al unui țesut urban scurtcircuitat este efectul unei dezvoltări urbanistice 
fragmentate și incoerente.  

Din punct de  funcțional se conturează ca o zonă de locuințe și unități turistice. În 
urma unei analize la o scară mai extinsă se constată că amplasamentul studiat face parte 
dintr-un culoar turistic în dezvoltare (care traversează cele două județe adiacente - Brașov 
și Prahova), susținut prin numărul în creștere al unităților turistice, localizate în lungul 
drumului național.  

 
2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Pozitionarea zonei față de intravilanul localității 
Amplasamentul studiat este cuprins în intravilanul municipiului Săcele. Vecinătățile 

amplasamentului sunt: Pârâul Timișul Sec pe latura de N-V și DN1, liziera pădurii pe latura de 
S-E si strada Stejarului, care asigură și legătura cu DN1, pe latura de N-E. 

Relaționarea zonei cu localitatea 
Poziția amplasamentului studiat în apropierea limitei teritoriului administrativ al 

municipiului Săcele, respectiv în vecinătatea localităților Brașov și Timișu de Jos, îi asigură 
acestuia o bună relaționare atât cu municipiul Săcele, printr-o rețea locală existentă de 
străzi, cât și cu centrele urbane/localitățile învecinate, prin intermediul drumului național 
– DN1 . 
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2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
Sub aspect fizico-geografic, pe amplasamentele în studiu se disting două mari unități 

structurale: versantul nord-vestic al masivului Piatra Mare și șesul aluvionar al Pârâului 
Timișul Sec. 

Date geologice- geomorfologice1 
Cercetările geologice și geotehnice efectuate în zonă au stabilit că aici nu se găsesc 

goluri carstice, hurube, zăcăminte de săruri solubile, cărbuni, hidrocarburi și formațiuni 
litologice cu efecte negative asupra construcțiilor (mâl,turbă). 

Situată pe versantul muntelui Piatra Mare, zona studiată are porțiuni de pante 
moderat și puternic înclinate, cu un relief impus de strate bine consolidate, rezistente la 
eroziune. Relieful este ridicat cu suprafața moderat fragmentată. Mai rar se întâlnesc și zone 
cu suprafețe erodate sau coame moderat înclinate.  

Structura litologică, la suprafață, are o cuvertura deluvial-coluvială alcătuită 
predominant din prafuri nisipo-argiloase, argile nisipoase cu fragmente de roci de diferite 
dimensiuni.  

Date hidrologice-hidrogeologice 
Situat pe terasa râului Timiș, stratul acvifer este în strânsă legătură cu apele Timișului, 

influențându-se reciproc, nivelul pânzei de apă subterană variind funcție de distanță și 
diferența de nivel față de albia râului. În zonele coborâte și în perioadele cu precipitații 
abundența nivelului apei se apropie de suprafața terenului. 

Pantele moderat și puternic înclinate sunt caracterizate prin spălare puternică, șiroire 
accentuată și torenți, al căror debit este influențat de cantitate de precipitații și de topirea 
zăpezilor. Apa apare sub forma de infiltrații de pantă, care se scurg spre baza versantului pe 
suprafața straturilor impermeabile(argile), ajungând în albia râului Timiș. Valea Timișului are 
un profil transversal îngust, cu rupturi de pantă, terase cu extinderi mici. Litologia zonei este 
reprezentată predominant de depozite de bolovănișuri, pietrișuri și nisipuri, acestea, în 
amestec, reprezentând terenuri cu capacitate portantă mare, practic incompresibile, tasările 
transmise de construcții fiind practic nule. În aproierea contactului cu zona montană în masa 
lor apar lentile sau pungi de materiale coezive, ale căror caracteristici geotehnice se modifică 
considerabil în prezența umidității. 

Adâncimea de îngheț 
Potrivit STAS 6054/77, în zona la care ne referim adâncimea de îngheț măsoară 1,00m 

raportată de la cota terenului amenajat exterior. 
Zonarea seismică 
Conform ‘’Cod de proiectare seismică– Partea –I- Prevederi pentru clădiri’’, indicativ 

P100-1/2013, pentru perimetrul cercetat se va lua în considerație accelerația gravitațională 
ag=0,20g. 

                                                 
1 Studiu geotehnic intocmit de Ing.Geolog Craciun Ioan Petru, S.C. PROIECT GEO HIDRO MARGARIT S.R.L 
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Condiții de fundare 
Obiectivele proiectate se poate amplasa în oricare zonă a perimetrului cercetat, 

fundarea realizându-se începând cu adâncimea minimă Df=1,10m, raportată la cota terenului 
actual, luându-se în considerare presiunii convenționale conform studiului geotehnic, pentru 
faza DTAC, ce se va efectua pe fiecare amplasament și construcție în parte. 

Recomandări cu caracter general 
Se vor avea în vedere un minim de măsuri constructive, care să permită preluarea 

impingerilor sau deplasărilor neuniforme cauzate de umezirea, respectiv uscarea terenului de 
fundare  (având în vedere sensibilitatea la umezire a nisipurilor argiloase) și anume : 

• conductele purtatoare de apă vor fi montate aparent, pentru a se putea interveni rapid 
în caz de avarii și vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe la traversarea zidurilor 
sau a fundațiilor ; 

• realizarea de trotuare perimetrale etanșe în jurul construcțiilor, cu lățimea de min. 1,00 
m, așezate pe un strat de pământ local, cu grosime de min. 0,20 m și panta spre 
exterior ; 

• evacuarea apelor superficiale (rigole, drenuri), pentru a se evita stagnarea apelor la 
distanțe mai mici de 10 m în jurul construcției ; 

• umpluturile în jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit 
nivelul terenului natural . 
În zonele cu pantă și la construcțiile cu demisol/subsol, datorită apelor de infiltrație se 

recomandă realizarea de drenaje în jurul construcțiilor pe latura din amonte și pe flancuri. 
Nu se vor amplasa construcții în albia majoră (zona inundabilă) și în apropierea 

malurilor pârâului. 
 
SINTEZA ANALIZEI 

Din analiza situației existente în zona studiată reies următoarele concluzii 
reprezentând atât disfunctionalități, cât și oportunități de dezvoltare: 
2.4. CIRCULAȚII 
Acces la căile majore de circulație 

În ce privește infrastructura de transport în zona studiată se pot observa următoarele: 

• distanța redusă față de drumul național DN 1;  

• distanța relativ redusă față de centrele urbane apropiate de amplasamentul studiat și 
implicit față de nodurile feroviare/ stațiile principale CFR existente; 

• Existența unor rețele private de transport călători între cele două centre urbane. 
Rețeaua de circulație existentă 

• Pe amplasamentul studiat există o rețea de străzi care necesită intervenții de 
modernizare/amenajare (asfaltare, amenajare intersecții etc.) și care asigură parțial 
nevoile existente de tranzitare sau accesibilitate. O parte din traseele străzilor 
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existente au fost materializate în teren conform documentației de urbanism - P.U.Z. 
Zona Dâmbul Morii aprobat cu H.C.L. nr. 39/1997 

• Străzi existente subdimensionate : 
1. cu resurse de teren disponibile pentru extindere/ modernizare ; 
2. delimitate fizic prin fond construit, împrejmuiri etc., fapt care îngreunează procesul 

de optimizare a circulațiilor în zona pentru toate categoriile de participanți la trafic. 

• Zone care nu beneficiaza de acces la un drum public; 

• Lipsa infrastructurii destinate transportului alternativ - activ:  piste biciclete, pietonale, 
trotuare. 
 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

• Teritoriul studiat este parțial construit;  

• Existența unor construcții în zona de protecție aferentă LEA 110kV. 

• Constatările privind tendințele dezvoltării urbanistice pe un teritoriu mai extins 
confirmă necesitatea stabilirii unor reguli de construire pentru amplasamentul studiat, 
care să stopeze o dezvoltare haotică  a zonei studiate.  
 

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 

• Teritoriul studiat nu beneficiază în totalitate de echipare edilitară;  

• Culoarele de protecție aferente rețelelor edilitare afectează o suprafață considerabilă 
din terenurile construibile sau amenajabile. 
 

2.7. PROBLEME DE MEDIU 

• Existența a două elemente importante de cadru natural în vecinătatea 

amplasamentului studiat; Sit  NATURA 2000 Piatra Mare și Pârâul Timișul Sec, 

presupune o oportunitate, dar și o responsabilizare a utilizatorilor; 

• Depozitarea necontrololată a deșeurilor în lungul Pârâului Timișul Sec. 

 
NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI 

Obiectivul principal al documentației este de a valorifica un amplasament cu o serie 
de avantaje  - accesul facil la o cale majoră de circulație DN1, elementele de cadru natural 
existente, dar și de a rezolva o serie de probleme de circulație care sa asigure funcționare 
la cote optime a teritoriului analizat. 

Propunerile pentru acest amplasament, pe lânga rezolvarea unei rețele de circulație 
coerente, au ca priorități protejarea cadrului natural și conturarea unor reguli de construire 
care să sudeze țesutul existent și să contribuie la crearea unui fond construit unitar. 
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Documentatia va urmări stabilirea reglementărilor specifice unei zone destinate 
predominant locuințelor, dar și unităților turistice sau agrementului, care se vor referi la 
următoarele categorii de probleme:  

• corelarea soluțiilor propuse cu documentațiile de urbanism în vigoare - P.U.Z. Zona 
Dâmbul Morii aprobat cu H.C.L. nr. 39/1997, precum și cea de ordin superior: Planul 
Urbanistic General al Municipiului Săcele; 

• analiza și alegerea unor soluții corelate cu tendințele actuale de dezvoltare la o scară 
de analiză mai extinsă, urmărind diferite categorii de probleme: zonificare 
funcțională; rețele de circulație cu importanță locală în relație cu rețeaua stradală de 
ordin superior;  

• organizarea optimă a rețelei locale de străzi (principale și secundare), propunerile 
urbanistice venind în sprijinul unui țesut în curs de formare. 

• identificarea nevoilor de extindere/modernizare a rețelor edilitare sau prezentarea 
unor soluții prin care întreaga zonă să aibă asigurată echiparea tehnico-edilitară; 

• fundamentarea propunerilor din punct de vedere juridic. 
 
 3.  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

Prin intermediul temei de proiectare s-au stabilit coordonatele preliminare viitoarei 
investiții și descrierea soluțiilor de organizare arhitectural – urbanistic cu referire la: 

• organizarea și ierarhizarea circulațiilor ca măsură prioritară în perspectiva unei 
dezvoltări ulterioare a teritoriului studiat; 

• propunerea unei zone de locuințe și unități turistice, care să asigure din punct de 
vedere urbanistic corelarea cu funcțiunile deja existente pe amplasamentul studiat;  

• în vederea unei bune gestionări a tendințelor de dezvoltare în paralel  cu locuințele, 
a unităților destinate turismului, a dotărilor sportive și de agrement, se va urmări 
crearea unor zone tampon între locuire și restul funcțiunilor admise, prin reguli 
privind construibilitatea: dimensiuni de parcele, retrageri față de limitele de 
proprietate, indici de ocupare specifici, perdele de vegetație cu rol de protecție și 
interdicții pâna la întocmirea unui plan urbanistic de detaliu, dupa caz. 

• Corelarea dintre regimul maxim de înălțime propus, indici de ocupare și funțiuni 
admise.  

 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare și a documentațiilor specifice 

Studiile de fundamentare realizate au trasat principalele direcții de acțiune care, prin 
punere in operă, vor crea cadrul unei dezvoltări urbanistice ulterioare optime. 

 

 



 

 

 

P.U.Z. MODIFICATOR APA RECE - CAMPING DÂRSTE, MUNICIPIUL SĂCELE 

8 | P a g  

 

3.2. Prevederi de ordin local 
 Documentația are ca obiectiv central crearea unei zone mixte, caracterizată printr-o 

compatibiltate funcțională, respectiv integrarea, alături de funcțiunea dominantă de locuire, 
a unor activități turistice în curs de dezvoltare.  

Documentația va urmări stabilirea unor reglementări urbanistice, în conformitate cu 
legislația specifică din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului (L 350/2001, HG 
525/1997, L50/1991 etc.), precum și documentațiilor anterioare sau cele de ordin superior. 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

În planificarea viitoarelor intervenții se va urmări o bună relaționare cu formele de 
relief și elementele de cadru natural existente – Pârâul Timișul Sec  și masivul Piatra Mare. 
 
3.4 . Căile de comunicație – Modernizarea circulației 

Se va urmări organizarea circulațiilor și corelarea soluțiilor propuse cu documentația 
de urbanism în vigoare (P.U.Z. Zona Dâmbul Morii aprobat cu H.C.L. nr. 39/1997), prin 
preluarea traseelor de străzi care au produs efecte la nivel urbanistic și juridic în zona 
studiată  - ex. extinderea rețelelor electrice și pozitionarea instalațiilor specifice în funcție 
de aceste trasee de străzi. 

Se propun redimensionarea străzilor existente și rezolvarea tuturor acceselor pe 
parcelele, astfel încât să asigure circulația normală și accesul ușor pentru mijloacele de 
transport și de lucru specifice, precum si pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii, 
avarii la rețelele edilitare și a ambulanței. 

Astfel profilele propuse și prezentate în planșa de reglementări urbanistice variază de 
la alei carosabile de minimum de 3,5m (categoria a IV-a) amenajate cu platforme de 
încrucișare și locuri de întoarcere, până la străzi propuse (categoria a III-a) cu lățimea 
carosabilului de 7m cu trotuare și piste pentru biciclete, în funcție de resursele de teren 
disponibile și cu scopul încurajării modalităților de transport altenativ. Se recomandă 
separarea fizică a pistelor pentru biciclişti faţă de partea carosabilă, prin vegetaţie, borne, 
rigole, borduri etc.  

Pe străzile unde nu există resurse suficiente pentru integrarea pistelor pentru 
biciclete, traseele pentru biciclişti vor fi comune cu cele pentru vehicule.  
Parcaje si garaje 

Se vor asigura locuri de parcare în incinta proprietății, conform regulamentului de 
urbanism aferent documentației. 
Sistematizare verticală 

La intocmirea fiecărui proiect se va urmări o bună scurgere a apelor de suprafață. 
Apele pluviale convențional curate, rezultate de pe acoperișurile construcțiilor, vor fi 
colectate prin jgheaburi și burlane, urmând să fie fi evacuate liber pe zonele verzi din jurul 



 

 

 

P.U.Z. MODIFICATOR APA RECE - CAMPING DÂRSTE, MUNICIPIUL SĂCELE 

9 | P a g  

 

acestora. Aceste măsuri sunt completate prin propunerea unui ansamblu coerent de alei 
carosabile și pietonale, zone verzi, rezolvate în plan și pe verticală, în condiții de maximă 
eficiență și estetică. 
 
3.5.  Zonificarea teritoriului – bilanț teritorial 
La nivel funcțional se urmărește conturarea unei zone destinate locuirii, turismului și 
agrementului cu următoarea repartizare la nivel teritorial: 

 
Bilanț teritorial extras din planșa U03 

Se propun astfel 2 zone funcționale: 

• zona de locuinte si unități turistice   ZLT 
Locuințe individuale:  P.O.T.maxim = 30% , C.U.T.maxim =0,8 
Alte funcțiuni :  P.O.T.maxim = 25%, C.U.T.maxim =1,5 

• zona verde: aferentă cursului de apă   ZV  
POT maxim 1%, CUT maxim 0,01% 
 

3.6.  Echiparea edilitară 
Noile obiective se vor racorda la rețeaua centralizată a localității, prin extinderea 

rețelelor existente, situate în apropierea amplasamentului.  
 

 3.7. Protectia mediului 
Prin elaborarea prezentului PUZ se urmărește stabilirea principalelor elementelor de 

regulament cu privire la organizarea unei zone de locuințe și unități turistice. Astfel, pentru 
protecția mediului s-a urmărit  realizarea următoarelor deziderate : 

• O relaționare cât mai firească în cadrul localității ; 

• S-au prevăzut limitări în ce privește folosirea terenului în mod intensiv prin 
următoarele pârghii care stau la îndemâna urbanistului și autorităților locale : 
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• Stabilirea unor indici maximi de ocupare a terenului ; 

• Stabilirea unor aliniamente maxime sau obligatorii ; 

• Menținerea unui procent de 30% destinat spațiilor verzi ; 

• În ce privește gospodărirea deșeurilor s-au prevăzut următoarele măsuri care fac 
referire la cele două perioade distincte de realizare a obiectivului: 
A. Deșeurile rezultate în perioada de executare a lucrărilor 
B. Deșeurile rezultate în perioada de operare a obiectivului 
A. Deșeurile produse în timpul execuției lucrărilor se referă la pamântul excavat 
pentru executarea fundațiilor și realizarea drumurilor de acces sau a platformelor. 
Stratul de sol fertil va fi decopertat și depozitat corespunzător pentru a putea fi folosit 
ulterior la amenajarea unei zone verzi în jurul amplasamentului sau în altă locație unde 
va fi nevoie. Deșeurile nevalorificabile și nepericuloase rezultate din construcție vor fi 
stocate pe amplasament în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană și 
vor fi eliminate prin depozitare finală la locul desemnat de autoritățile locale. 
Deșeurile valorificabile rezultate din construcție vor fi stocate pe amplasament în 
condiții de siguranță pentru mediu și sănătate  umană și vor fi predate la unități 
specializate în valorificarea acestora. 
B. Amplasamentul va genera deșeuri menajere, care vor fi colectate în recipienți din 
PVC și periodic sunt eliminate prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularul 
va avea contract. În ce privește poziționarea și amenjarea zonei de colectare și 
depozitare se vor avea in vedere normele sanitare în vigoare. 
Se recomandă colectarea deșeurilor în mod diferentiat, prin sortare pe tipuri de 
materiale reciclabile și nereciclabile (separat hartie/ carton, ambalaje, sticlă, plastic, 
resturi menajere). 

 
3.8.  Tipul de proprietate si circulatia terenurilor 

Tipul de proprietate și circulația terenurilor sunt prezentate în planșa U04.  
 
4.  CONCLUZII 

În vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementărilor și restricțiilor impuse 
au fost efectuate analize aprofundate cu privire la: 

- încadrarea in Planul Urbanistic General 
- corelarea cu tendințele urbanistice existente - documentațiile de urbanism aprobate 

în vecinătatea amplasamentului studiat din punct de vedere funcțional, circulații și 
echipare edilitară etc.; 

- tipul de proprietate și circulația terenurilor; 
Întocmit,  

Arh.Gabriel Roznovăț 
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REGULAMENT AFERENT PUZ 
 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

Regulamentul explică și detaliază sub forma unor prescripții și recomandări Planul 
Urbanistic Zonal, în vederea urmăririi aplicării acestuia. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism și autorizațiile se 
vor elibera la cerere, numai cu respectarea strictă a tuturor prevederilor PUZ și a regulamentului 
aferent acestuia în cazul în care nu se întocmește o documentție în faza PUD. 

Regulamentul cuprinde prescripții și recomandări generale la nivelul zonei studiate și 
recomandări specifice la nivelul zonei stabilite în cadrul PUZ.  

 
II. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE  

Se vor promova și încuraja acele lucrări și operațiuni urbanistice care contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a zonei studiate în raport cu elementele de cadru natural existente, 
intervențiile propuse urmărind limitarea impactului asupra integrității peisajului natural. 

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde următoarele precizări, condiții și 
măsuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local. 

Reguli cu privire la siguranța și la apararea interesului public 
• Măsuri cu privire la expunerea la riscuri tehnologice - instalațiile tehnico-edilitare și căile 

de comunicații. Prevenirea și limitarea acestora se va realiza prin reglementări specifice, 
astfel: 
Culoar de protecție 24 m pentru LEA 20kV (12m din ax); 
Culoar de protecție 37 m pentru LEA 110kV (18,5m din ax); 

• Asigurarea condițiilor de echipare tehnico – edilitare; 

• Realizarea unei rețele de circulații sigure pentru toți participanții la trafic. 

 
Reguli cu privire la asigurarea compatibilității funcționale 

• Utilizările admise, utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt precizate şi 
detaliate în cadrul reglementărilor specifice la fiecare zonă funcţională propusă.  

• Integrarea funcțiunilor admise cu condiţionări în acest teritoriu preponderent ocupat de 
locuințe se va realiza prin diferite condiții și măsuri urbanistice detaliate în articolele 
prezentului regulament: ex. limitarea indicilor de ocupare a terenului, retrageri generoase 
pentru crearea unor zone tampon. 

 
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții: 

• Intervențiile propuse vor ține cont de parcelarile deja existente, în măsura în care acestea 
respect condițiile minime de construibilitate. În caz contrar, aceasta vor reprezenta 
obiectul unor operațiuni de comasare , reparcelare etc.. 

• În cazul unei reparcelari, pe lângă dimensiuni, formă, front la stradă și suprafațe minime 
propuse, se va avea în vedere accesul tuturor parcelelor la un drum public  
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Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii: 
• Stabilirea unor zone edificabile care să contribuie la crearea unui cadru coerent și adaptat 

peisajului local în curs de formare, dar cu respectarea zonelor de protecție/restricție 
existente; 

• Autorizarea construcțiilor se va realiza cu respectarea condițiilor și recomandărilor de 
orientare față de punctele cardinale pentru obținerea unei însoriri și ventilări optime a 
viitoarelor imobile; 

• Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind 
zonele funcţionale propuse; 

 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 

• Se va urmări asigurarea accesului tuturor terenurilor, direct sau prin servitute dintr-un 
drum public dimensionat corespunzător; 

• Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei speciale 
de construire, eliberate de administratorul acestora.  

• Recomandări privind organizarea circulației:  

- amenajările la nivelul incintei se vor executa după terminarea lucrărilor tehnico – 

edilitare subterane. 
- execuția aleilor carosabile și pietonale, precum și a lucrărilor de sistematizare 

verticală se va face pe baza unui program corelat cu programul de construcții și 
instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și 
standarde. 

De asemenea se va ține seama de seria de standarde pentru lucrări de străzi nr. 10144/1-
6 și normativul pentru proiectarea parcajelor. 

 
Reguli cu privire la echiparea edilitară: 

• Extinderile de rețele sau măririle de capacitate ale acestora se realizează pe baza studiilor 
de specialitate (studii de soluție), costurile privind realizarea acestora fiind suportate de 
către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform contractelor 
încheiate cu consiliile locale. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară 
publică se suportă în întregime de investitor. 

• 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.  

 
Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri: 

• Se recomandă amenajarea unor spații plantate, ținând cont atât de rolul decorativ al 
acestora, cât și cel de protecție, urmărind un echilibru între spațiile verzi și cele minerale.  

• Împrejmuirile se vor înscrie în aceeași gramatică ornamentală cu restul construcțiilor. 
Prezentul Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent oferă date suficiente pentru 

eliberarea autorizației de construire și a certificatului de urbanism a unuia sau mai multor 
obiective prevăzute, necesitatea elaborarii unui Plan Urbanistic de Detaliu fiind argumentată 
după caz în cadrul prezentului regulament. 
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III.  ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ  
Aspecte compoziționale și funcționale privind organizarea arhitectural – urbanistică a 
zonei 

Se va respecta cu strictețe zonificarea teritoriului, ținând seama de funcțiunile stabilite. 
Se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu 
zonificarea propusă în cadrul PUZ – ului. 

Măsurile de promovare a lucrărilor și operațiunilor urbanistice necesare pentru organizarea 
funcțională și spațială a unei zone destinate preponderent locurii și care să înglobeze într-o 
proporție echilibrată - dotări turistice, sportive sau destinate agrementului,  vor urmări 
stabilirea unor reglementări specifice al căror efect să contribuie la completarea și organizarea 
treptată ale unui peisaj urban în formare.  
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ZLT- ZONA DE OCUINȚE SI UNITĂȚI TURISTICE 

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI 
Zona studiată este caracterizată de un parcelar inegal, cu enclave construite și terenuri 

virane. Materializarea parțială în teren a tramei stradale propuse în P.U.Z. Zona Dâmbul Morii , 
aprobat cu HCL nr.39 din 31.07.1997  face vizibil un aspect general fragmentat și lipsit de un 
sistem de circulații funcțional. 

Structura  funcțională actuală este rezultatul unui mixaj între zone de locuințe și unități 
turistice. Rolul acestui regulament este de a aduce un echilbru funțional între locuințe  pe de o 
parte și unități turistice, dotări de agrement, amenajări și dotari sportive de cealaltă parte.  

 
SECTIUNEA 2 :UTILIZARE FUNCTIONALĂ 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- locuințe individuale dispuse izolat sau cuplat; 
- unități turistice: pensiune turistică, casă de vacanțe, camping, tabară de vacanță, popas 

turistice; 
- spații verzi amenajate; 

 
ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - Se vor fundamenta prin P.U.D. 
Rolul acestei documentații este de a evidenţia modalitatea de conformare la prevederile 
prezentului regulament privind: amplasarea și configurarea volumetrică pentru argumentarea 
inserției în țesutul existent, rezolvarea spațiilor destinate staționării autovehiculelor, cu 
menținerea unei zone verzi amenajate cât mai concentrat la nivelul incintei studiate. 
 

- dotări complementare locuirii: educație și învățământ, mic comerț, servicii 
manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, 
asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, croitorie, marochinărie, tapiţerie, 
rame şi tablouri, oglinzi sau alte activităţi manufacturiere etc.; 

- servicii sau echipamente de sănătate și asistență socială, cu condiția realizării ariilor de 
protecție sau restricție la interiorul proprietății și neafectării caracterului preponderent 
rezidențial al zonei; 

- servicii profesionale: cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, 
birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau economică, birou de contabilitate, 
atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie / cadastru / 
cartografie, atelier de artă etc. 

- amenajări și dotări sportive: 

• amenajări sportive în aer liber, cu menținerea unor retrageri specifice față de 
zonele de locuințe și realizarea de perdele verzi de protecție cu rol fonoabsorbant; 

• dotări sportive în spații închise, în măsura în care volumul construcțiilor rezultate 
nu iese din scara construcțiilor existente în zonă și realizează o izolare fonică 
eficientă;  

- comerț și închiriere echipamente de sport, în cazul corelării și justificării acestei opțiuni în 
raport cu activitățile sportive și recreaționale practicate în zonă; 

- unități turistice de tip hotel sau motel;  
- amenajări și spații dedicate agrementului și loisir-ului; 
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ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.  
- Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice 

sau de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea 
apelor pe parcelele vecine sau care implică evacuarea și colectarea rapidă a apelor 
meteorice; 

- Sunt interzise funcțiunile industriale. Această reglementare are caracter definitv și nu 
poate fi modificată prin PUZ; 

 
SECTIUNEA 3 – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR                         
(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare) 
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, exceptând 
parcelările realizate anterior documentației aprobate : 

Dimensiunile minime propuse : 

Locuințe -500mp  
Case de vacanță – 1000mp  
Pensiuni turistice, camping, tabară de vacanță, popas turistic – 1500mp 
Alte funcțiuni–  2000mp  

Front minim la stradă:  

Locuințe : 12m – locuințe cuplate sau izolate 
Alte funcțiuni: 22m 
Amenajări și dotări sportive: 35m 

Forma parcelei: 

Forme regulate, cu adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea. 
Se recomandă operaţiuni de reparcelare/ comasare a parcelelor existente, cu scopul realizarii 
unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile și respectarea cumulatată a condițiilor 
menționate mai sus.  
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT   
În situațiile în care există o aliniere la stradă, menținută pe minimum trei parcele 

alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză, construcțiile se vor retrage cu aceeaşi 
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.  

În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile propuse vor respecta retragerile minime 
specifice profilelor stradale propuse. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de 
ambele aliniamente. 

 
ARTICOLUL 6  - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE 
ALE PARCELELOR 

Amplasarea construcției în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanțelor 
minime obligatorii față de limitele proprietății, respectiv: 
Locuințe  

- menținerea unor distanțe minime de 3.5m față de limitele laterale  
- clădirile se vor amplasa pe limită de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire 

posibil de realizat pe parcela alaturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate în 
stare bună; 
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peretele realizat pe limită de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public 
va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade. 

- menținerea unei distanțe minime de 5.0 m față de limita posterioară;  
 
Alte funcțiuni admise 

- menținerea unor distanțe minime față de limitele laterale și celei posterioare, egale cu 
jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte și nu mai puțin de 5.0 m; 

 
În cazul amenajărilor și dotărilor sportive, retragerile față de vecinătăți vor fi prevăzute cu 
perdele de protecție. 
 
Notă: Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața 
zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului. Distanța, si în 
cazul lucrărilor neparalele, se măsoară perpendicular pe linia de hotar de la punctul cel mai 
apropiat al construcției. 

 
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI  PARCELĂ 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 
minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (pentru asigurarea circulației normale și 
accesului facil pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii), stabilite pe baza normativelor 
în vigoare, precum și a normelor sanitare în vigoare, în vederea îndeplinirii cerințelor de însorire, 
ventilare etc.. 

Între faţadele paralele ale construcțiilor propuse se va asigura o distanţă minimă egală cu 
cel puțin înălţimea maximă la cornișă a acestora.  

În cazul fațadelor oarbe sau cu ferestre aferente camerelor nelocuibile, distanța între 
clădiri se poate reduce la jumătate din înălţimea maximă la cornișă a acestora, dar nu mai puțin 
de 3,5m. 

În completarea celor menționate mai sus, organizarea construcțiilor pe aceeași parcelă va 
avea în vedere atât valorificarea optimă a zonei edificabile – raport spațiu construit / spațiu 
neconstruit, cât și realizarea unui ansamblu unitar (compoziție, scară, finisaje) și funcțional. 

 
ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 

Organizarea rețelei de alei carosabile și pietonale va urmări asigurarea unei circulații 
normale și accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice, precum si pentru 
mijloacele de intervenție în caz de incendii, avarii la rețelele edilitare și a ambulanței. 

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de 
construire eliberate de administratorul acestora. 

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai 
dacă se asigură accese pietonale și carosabile,  în conformitate cu utilizările propuse.  

În amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și pietonale, 
se recomandă: 

• finisajul circulației - astfel rezolvat încât să asigure siguranța utilizatorilor (prevenirea 
posibilelor accidentări -ex.alunecare) 

• utilizarea unor materiale corelate aspectul exterior al viitoarelor construcții (texturi, 
cromatică);  
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ARTICOLUL 9 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara 

circulațiilor publice.  
În cazul funcțiunii principale, organizarea interioară a parcelei va avea în vedere, 

menținerea unei suprafețe destinate parcării autovehiculelor, pozitionată aferent căilor de acces 
și  dimensionată în raport cu necesitățile investiției propuse. 

Locuințe – 1 loc de parcare/locuință 
Unități turistice –1 loc de parcare x nr. camere 
Pentru restul de funcțíuni numărul necesar de locuri de parcare se va reglementa prin 

P.U.D.. 
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de 

parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. 

 
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR 

Regimul de înălțime și înălțimile maxime propuse sunt următoarele:  
 Locuințe  

R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la cornișă -  maxim 8m 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la coamă - maxim 11.00m 

Case de vacanță, pensiuni turistice, camping, tabară de vacanță, popas turistic 
R.h. max.- P+1+M, la care se poate adauga subsol 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la cornișă -  maxim 8m 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la coamă - maxim 11.00m 

 
Hotel sau motel 

R.h. max.–  P+2+M, la care se poate adauga subsol 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la cornișă -  maxim 11m 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la coamă - maxim 14.00m 

Alte funcțiuni  
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la cornișă -  maxim 8m 
Înălțimea maximă a  construcțiilor la coamă - maxim 11.00m 
 
Se acceptă niveluri parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la 

cornişă / totală reglementată. 

 
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

În ce privește imaginea generală se vor avea în vedere următoarele:  
- realizarea unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile sitului, 

de caracterul general al zonei și de arhitectură clădirilor din vecinătate cu care se afla în 
relații de covizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii; 
- materialele și cromatica propusă își vor aduce aportul la armonizarea plasticii exterioare 

generale a imobilului/ ansamblului propus; 
- asimilarea intervențiilor propuse fondului construit existent cu valoare arhitecturală și 

ambientală, dar mai ales crearea unui dialog constructiv cu elementele de cadru natural 
existente în zonă; 
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- sunt interzise materialele de construcție precare (de tip asbociment, carton asfaltat, tablă 
ondulată, tablă lucioasă, plastic ondulat, etc.); 

- privind configurația acoperișului, se recomandă acoperișuri de tip șarpantă, dar și 
rezolvări de tip terasă; 

- intervențiile uterioare, în măsura în care respectă prezentul regulament, se vor înscrie 
armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast; 

- se pretind de asemenea împrejmuiri estetice, plantații decorative mobilier urban adecvat 
și locuri de parcare suficiente, amenajate în afara drumului de acces sau a părții carosabile 
a străzilor laterale, la interiorul proprietății. 

 
ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

Noile obiective se vor racorda la rețelele centralizate ale localității, prin extinderea 
rețelelor existente sau situate în apropierea amplasamentului.  
Colectarea și depozitarea deșeurilor 

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în recipienți din PVC și periodic sunt 
eliminate prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularul va avea contract. În ce privește 
pozitionarea și amenjarea zonei de colectare și depozitare se vor avea în vedere normele sanitare 
în vigoare. Se recomandă colectarea deșeurilor în mod diferențiat, prin sortare pe tipuri de 
materiale reciclabile și nereciclabile (separat hârtie/ carton, ambalaje, sticlă, plastic, resturi 
menajere). 

 
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
  Se va menține un procent de spații verzi însumând 30%, dispus cât mai compact în cadrul 
incintei și vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 

Aceste spații verzi se vor amenaja utilizând specii de arbori și arbuști ornamentali, dar și 
specii de pomi fructiferi, ambele categorii adaptate climatului specific zonei. Sunt interzise 
speciile de plante străine, invazive sau care pot crea disconfort. 

În fazele următoare de proiectare se vor detalia amenajările propuse (indicare specii 
propuse, zonarea spații minerale- spații plantate etc.). 
  
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI 

Împrejmuirile pot fi transparente sau opace, cu înălțimea maximă de 2,00 m, în funcție 
de necesitățile specifice.  

Se recomandă ca împrejmuirea la stradă să fie transparentă, permițând astfel o vizibilitate 
în ambele direcții. Împrejmuirea la stradă nu este obligatorie. 

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.  
Se interzic împrejmuirile din elemente de beton prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate de lemn. 

 
 
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
Locuințe individuale:        P.O.T.maxim = 30% 
Alte funcțiuni :        P.O.T.maxim = 25% 
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ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
Locuințe individuale:        C.U.T.maxim =0,8  
Alte funcțiuni :        C.U.T.maxim =1,5 
 

Aceste reglementări se vor aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor 
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe 
întreaga parcelă. 
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ZONĂ VERDE  – aferentă cursurilor de apă 
SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI 

Zona studiată este concentrată în lungul cursului de apă existent – Pârâul Timiș. Culoarul 
aferent cursului de apă oferă o resursă importantă de spații plantate, ce poate include trasee 
pietonale, destinate bicicletelor şi deci crearea unor legături/ fluxuri în teritoriul  analizat. 

În vederea creării unei zone pentru petrecerea timpului liber se recomandă dezvoltarea 
amenajărilor destinate activităților sportive în imediata vecinătate a acestor fâșii plantate.   

 
SECTIUNEA 2 :UTILIZARE FUNCTIONALĂ 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- spaţii plantate – plantații înalte, medii și joase; 
- mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în are liber; 
- edicule, grupuri sanitare și componente ale amenajării peisagere; 
- sistem de circulaţii pietonale (alei și platforme) din care unele ocazional carosabile pentru 

întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; 
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să fie amplasate în 

subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă 
natură. 

 
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.  

 
SECTIUNEA 3 – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR                         
(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare) 

Se menține structura cadastrală existentă 

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT   

Nu este cazul 

 
ARTICOLUL 6  - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE 
ALE PARCELELOR 

Nu este cazul 

 
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI  PARCELĂ 

Nu este cazul 

 
ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 

Se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile.  
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ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. 

 
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR 

Nu e cazul. 

 
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Se recomandă tratarea cât mai discretă a constructiilor admise(edicule, grupuri sanitare 
și componente ale amenajării peisagere) și în ansamblu cu obiectele de mobilier propuse. 

 
ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică și iluminat public. Se 
interzice dispunerea aeriană a rețelelor de utilități.  
Colectarea și depozitarea deșeurilor 

Deșeurile rezultate vor fi colectate și periodic sunt eliminate prin serviciul de salubritate 
al localității.  

 
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 

Culoarul de protecţie al cursului de apă va fi organizat ca o articulare de spaţii verzi 
cuprinzând vegetaţie joasă, medie şi înaltă, cu menținerea caracteristicilor distinctive ale 
peisajului natural existent.  

Se interzice eliminarea arborilor maturi, exceptînd situația în care aceștia reprezintă un 
pericol pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor. 

 
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI 

Nu e cazul. 
 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
 POT maxim 1% 

 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT maxim 0,01% 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Arh.Gabriel Roznovăț 
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