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REGULAMENT  LOCAL  DE URBANISM  
AFERENT PLANULUI DE URBANISM ZONAL  

CANALUL MORII – NORD- EST SACELE 
Jud. Brasov, localitatea Sacele, str. DE 210 F.N.  

Pentru parcelele nr. cad 106544 si A211/1/29 
  

Cap. I. DISPOZIŢII  GENERALE 
 

1. Rolul Regulamentului General de Urbanism 
Regulile generale de urbanism cuprinse în prezentul Regulament constituie un 

ansamblu de principii urbanistice cu un caracter de largă generalitate, prin care se 
stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, precum şi  amplasarea şi conformarea 
construcţiilor şi amenajărilor în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea 
intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii private şi 
apărarea interesului public. 

Regulamentul de urbanism se sprijină pe o vastă bază legală formată din: 
- legi şi acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor şi 

de realizare a construcţiilor; 
- norme şi standarde tehnice care fundamentează amplasarea şi conformarea 

construcţiilor în acord cu exigenţele de realizare a stabilităţii, securităţii şi siguranţei în 
exploatare ale acestora; 

- reguli proprii domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului privind ocuparea cu 
construcţii a terenului în acord cu principiile de dezvoltare durabilă – configuraţia parcelelor, 
natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor etc. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei 
cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru 
activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

1.1. Cadrul legal de elaborare 
Regulamentul general de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 

nr.50/1991 (republicată în 1997) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor,  HGR 525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, precum şi cu celelalte acte normative specifice sau 
complementare domeniului printre care se menţionează : 

- Constituţia României 
- Codul Civil 
- Legea 18/1991 – Legea fondului funciar (republicată) 
- Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinţelor republicate în 1997 şi modificată cu Legea nr. 453 
din 2001. 

- Legea 69/1991 – Legea administraţiei publice locale (republicată cu modificări) 
- Legea 27/1994  (republicată cu modificări ulterioare) privind impozitele şi taxele 

locale 
- Legea 33/1994 – privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică 
- Legea 45/1994 – Legea Apărării Naţionale a României 
- Legea 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale 

de igienă şi sănătate publică 
- Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii 
- Legea 41/1995 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernamentale nr. 68/1994 

privind protejarea patrimoniului cultural 
- Legea 62/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1995 privind 

creşterea competenţei autorităţilor publice locale pentru aprobarea 
documentaţiilor tehnico – economice ale investiţiilor de interes judeţean sau local 
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- L.137/1995 – privind protecţia mediului, republicată în 2000 şi completate cu 
Legea 159/1999. 

- L.145/1995 – pentru aprobarea OGR privind stabilirea unor facilităţi pentru 
dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană Delta dunării şi Litoralul 
Mării Negre. 

- L.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
- L.26/1996 – Codul silvic  
- L.71/1996 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea I – Căi de comunicaţii 
- L.72/1996 – privind finanţele publice  
- L.74/1996 – Legea Telecomunicaţiilor (modificată cu OG 94/1998) 
- L.84/1996 – Legea îmbunătăţirilor financiare 
- L.106/1996 – Legea protecţiei civile 
- L.107/1996 – Legea apelor 
- L.114/1996 – Legea locuinţei – modificată şi completată cu Legea nr. 145/1999 şi 

Legea 250/2001 
- L. 171/1996 – pentru aprobarea PATN – Secţiunea II Apc 
- L. 212/1997 – pentru aprobarea OGR 60&97 privind apărarea împotriva 

incendiilor 
- L. 82/1998 pentru aprobarea OG  43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 
- L.521/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor 
- L.189/1998 – privind finanţele publice locale 
- L.56/1998 – privind aprobarea OG nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea 

OG nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional aprobate prin 
Legea 41/1995. 

- L.182/1998 – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe 
- L.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
- L.107/1999 – pentru aprobarea OG nr. 81/1998 privind ameliorarea prin 

împădurire a terenurilor degradate 
- L.141/1999 pentru aprobarea OGR 96/1998 privind reglementarea regimului silvic 

şi administrarea fondului forestier naţional 
- L.219/1998 privind regimul concesiunilor  
- L. 122/1999 – privind OG nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea L. 

27/1994 privind taxele şi impozitele 
- L.89/1999 pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate 

române şi reorganizarea SNCFR. 
- L. 453/2001 -  
- L. 575/2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea V – a – Zone cu risc natural 
- L. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
- H.G.R. 855/2001 – privind modificarea H.G.R. 825/1998 privind aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism 
1.2. Domeniul de aplicare 
Regulamentul general de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor 

construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât 
şi în extravilan. 

Se exceptează de la prevederile alin. 1 construcţiile şi amenajările cu caracter militar 
special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.  
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Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului 
natural şi construit : 
 

Articolul  1  - Resurse de apă şi platforme meteorologice 
a) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor 

de apă şi ale cuvetelor lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, 
lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor 
de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor. 

b) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (a) este permisă numai cu 
avizul primarului sau al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea 
măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a 
măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apei de suprafaţă şi subterană, de 
respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apă şi faţă de 
lucrările de gospodărire şi de captare a apelor. 

c) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a 
platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorizaţiei 
competente pentru protecţia mediului. 

d) Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei 
publice judeţene şi a municipiilor pe baza avizului organelor de specialitate 
ale administraţiei publice. 

. Albia minoră este suprafaţa de teren ocupată permanent sau temporar de apă, 
care asigură curgerea nestingherită, din mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv 
insulele create prin curgerea naturală a apelor. Albia majoră este porţiunea de teren 
inundabilă din valea naturală a unui curs de apă. 
 . Zonele de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă din surse de 
suprafaţă şi subterane, se instituie în funcţie de condiţiile locale, astfel încât să fie redusă la 
minimum posibilitatea de înrăutăţire a calităţii apei la locul de priză. Pentru captările din 
râuri, zona de protecţie cu regim sever se determină în funcţie de caracteristicile locale ale 
albiei. Dimensiunea maximă a acesteia va fi de 100 m pentru direcţia amonte, 25 m pe 
direcţia aval de priză şi 25 m lateral de o parte şi de alta a prizei (H.G.R. nr. 101/1997). 
 . Utilizări permise 
 Platforme meteorologice, captări de apă, lucrări pentru prevenirea şi combaterea 
acţiunilor distructive a apelor. 
 . Utilizări permise cu condiţii 
 Lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a 
cursurilor de apă cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a 
măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a 
lucrărilor de gospodărire a apelor şi a platformelor meteorologice, cu avizul primarilor şi al 
autorităţilor competente în gospodărirea apelor. 
 . Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii în zonele de protecţie severă a platformelor meteorologice şi 
ale captărilor de apă. 

Articolul 2 :  Asigurarea echipării edilitare 
a) Autorizarea executării construcţiilor care prin dimensiunile şi destinaţia lor, 

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi 
tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu 
beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

b) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea în prealabil 
prin contract a obligaţiei efectuării în parte sau total a lucrărilor de echipare 
edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. 

. Echiparea edilitară este ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, 
care asigură în teritoriul localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi 
amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee majore 
de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei mediului ambiant. 
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. Cheltuieli de echipare edilitară sunt cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de 
gospodărie comunală şi pentru exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea acesteia 
(alimentare cu apă, canalizare, străzi, transport în comun, salubritate, etc.), care se asigură 
de regulă prin bugetele locale. 

. Utilizări permise :  
Orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă 

cu capacitate corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de 
finanţare asigurate de administraţia publică, de investitorii interesaţi sau care beneficiază 
de surse de finanţare atrase potrivit legii. 

. Utilizări admise cu condiţii :  
Construcţiile vor fi executate după stabilirea prin contract prealabil, a obligaţiei 

efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferente (în parte sau total), de către investitorii 
interesaţi. 

. Utilizări interzise :  
Orice construcţii care, prin dimensiuni, destinaţie şi amplasarea faţă de zonele cu 

echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi capacitate) presupun 
cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi. 

Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a lucrărilor 
edilitare de către investitorii interesaţi se va face numai în cazul în care, din corelarea cu 
celelalte reguli de bază, rezultă că terenul este construibil şi există condiţii de asigurare a 
echipării edilitare necesare. 

Articolul  3 :  Procentul de ocupare a terenului 
a) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare 

a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 la 
prezentul regulament. 

. Procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 
construită la sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 

               SC 
POT =  ---------  x 100 
                ST 
 
. Suprafaţa construită la sol este aria secţiunii orizontale a clădirii la cota ± 0,00 a 

parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor, exclusiv rezalidurile cu aria mai mică 
de 0,4 m2, nişele cu aria mai mare de 0,4 m2, trepte exterioare şi terasele neacoperite. 

. Suprafaţa terenului considerat este suprafaţa parcelei înscrisă în Cartea funciară, 
cu datele sale definitorii (dimensiune, destinaţie, categorie de folosinţă, numele 
deţinătorului). 

Procentul de ocupare al terenurilor stabilit în prezenta documentaţie este de 40%. 
. Coeficientul de utilizare al terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 

construită desfasurata a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
               SD 
CUT =  ---------   
                ST 
Coeficientul de utilizare  al terenurilor stabilit în prezenta documentaţie este de 1.00. 
 
Articolul 4: Orientarea faţă de punctele cardinale 

a) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale conform anexei 3 a 
legii 525/1996. 

. Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se face, în conformitate cu 
prevederile normelor sanitare şi tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe: 

- asigurarea însoririi (inclusiv aport termic) 
- asigurarea iluminatului natural 
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile închise (confort 

psihologic) 
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- asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea clădirii, la alegerea 
amplasamentului şi stabilirea condiţiilor de construire (retrageri şi orientare pentru lăcaşe 
de cult, terenuri de sport, construcţii pentru învăţământ şi sănătate). 

. Însorirea construcţiilor se analizează printr-un studiu specific care determină pe 
baza calculelor astronomice părţile umbrite şi însorite ale construcţiilor, perioada de însorire 
de-a lungul zilei în diverse anotimpuri, precum şi umbrele purtate ale construcţiilor noi 
asupra imobilelor învecinate. 

. Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească 
(independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii faţă de punctele cardinale), 
precum şi de radiaţiile solare directe. 

. Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părţi a bolţii cereşti, 
neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilităţii pot fi determinate prin 
calcule geometrice. 

Amplasarea construcţiilor de locuinţe trebuie făcută astfel încât pentru  toate 
încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud) să se asigure durata 
minimă de însorire de 1 ½  h la solstiţiul de iarnă. 

În cazul unei parcelări, construcţiile de locuinţe individuale vor fi orientate astfel încât 
pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi 
minime. 
 Articolul   5 :  Amplasarea faţă de drumurile publice 

a) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice : 

- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de 
întreţinere şi de exploatare. 

- Parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de 
energie (inclusiv funcţiunile lor complementare : magazine, 
restaurante etc.) 

- Conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de 
transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, 
electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 
construcţii de acest gen. 

b) În sensul prezentului regulament , prin zona drumului public se înţelege 
ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 

c) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiune de locuire este permisă cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii astfel 
alinierea constructiilor se va face la 10.00ml fata de axul strazii. 

d) Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi 
semnalizate corespunzător. 

e) Sunt interzise orice fel de construcţii care prin amplasare, configuraţie sau 
exploatare stânjenesc buna desfăşurare, organizarea şi dirijarea traficului 
de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente. 

. Drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate 
categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi clasificate 
tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, 
judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan. 

. Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de 
protecţie. 

. Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale 
drumului : parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, 
taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă. 

. Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a 
amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră 
sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului ori pentru protecţia 
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. 
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. Zonele de protecţie sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a zonelor 
de siguranţă până la marginea zonei drumului, fiind necesare protecţiei şi dezvoltării 
viitoare a drumului. 

. Utilizări permise : 
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac planurilor 

urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraţiei 
publice pentru lucrările din zonele de protecţie. 

. Utilizări admise cu condiţii : 
Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor 

publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind 
funcţionalitatea, sistemului constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea 
acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea 
riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare. 

Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe 
drumurile publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile 
şi pietonale la aceste construcţii vor  fi amenajate şi semnalizare corespunzător 
normativelor şi standardelor tehnice specifice. 

. Utilizări interzise 
Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează 

asupra bunei desfăşurări, organizării şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau 
prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor. 
În acest sens se interzice amplasarea în zona de protecţie  a autostrăzilor a panourilor 
independente de reclamă publicitară. 

Articolul  6 :  Amplasarea faţă de aliniament 
a) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta după 

cum urmează : 
- în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate 

obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente. 
- Retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai 

dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale. 
 

b) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii 
nu depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel 
mai apropiat punct al aliniamentului opus. 

c) Fac excepţie de la prevederile alin. (b) construcţiile care au fost cuprinse într-un 
plan urbanistic zonal aprobat conform legii. 

d) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre 
domeniul privat şi domeniul public. 

. Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. O clădire este 
construită “la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public şi cel privat. 

Când construcţia este retrasă faţă de aliniament, acesta poate fi materializat, după 
caz, de împrejmuirea terenului. 

Alinierea faţadelor coincide, după caz, cu aliniamentul stradal sau poate constitui o 
linie paralelă sau neparalelă cu acesta. 

. Regimul de aliniere este limita convenţională stabilită prin regulamentele locale de 
urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcţiilor, prin fixarea unei distanţe 
între fronturile construite şi un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita 
trotuarului, alinierea faţadelor existente, împrejmuiri etc.). 

. Alinierea fata de axul drumurilor a viitoarelor imobile se var realiza la 10ml fata de 
axul drumurilor. 

. Amplasarea construcţiilor noi se face, de regulă cu respectarea configuraţiei 
arhitecturale existente. 

. În ansamblurile construite ce aparţin patrimoniului cultural construit de importanţă 
naţională sau locală şi, după caz, în zonele de protecţie ale acestora, amplasarea 
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construcţiilor noi faţă de aliniament se va face cu respectarea configuraţiei existente 
specifice. 

În situaţii deosebite, determinate de specificul localităţii sau al zonei, se pot aplica 
prevederile alin. (3) din art. 23 al Regulamentului general de urbanism. 

. În zonele libere de construcţii sau parţial construite, stabilirea configuraţiei urbane şi 
implicit a regimului de aliniere se va face de regulă pe baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate conform legii (PUZ, PUD). 

. Retragerea construcţiilor faţă de aliniament se poate face din raţiuni funcţionale, 
estetice sau ecologice (protecţia contra zgomotelor şi nocivităţilor). 

. Regula stabilirii înălţimii maxime  a construcţiilor, în raport cu distanţa faţă de orice 
punct al faţadei de pe aliniamentul opus (H ≤ D), derivă din necesitatea respectării normelor 
de igienă (însorire, protecţia împotriva zgomotului şi nocivităţilor datorate circulaţiei şi 
transporturilor) şi a celor de securitate a construcţiilor. 

. În practica de elaborare a documentaţiilor de urbanism, precum şi în activitatea de 
autorizare a construcţiilor, pot apare următoarele excepţii de la această regulă: 

- atunci când este necesară completarea cu clădiri a fronturilor existente între care 
distanţa între fronturi este mai mică decât înălţimea, pentru majoritatea construcţiilor din 
zonă; 

- atunci când este supusă autorizării o construcţie a cărei înălţime este mai mare 
decât distanţa dintre fronturile construite, măsurată conform prevederilor alin. (2) al 
prezentului articol. 

Pentru orice alte situaţii care nu se pot încadra în prevederile alin. (1) şi (2) ale 
prezentului Regulament este necesară elaborarea şi aprobarea prealabilă a unui PUZ, în 
vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii noii construcţii în contextul existent. 

Pentru fundamentarea deciziilor în elaborarea şi aprobarea PUZ, pot fi întocmite 
studii de fundamentare (istorice, altimetrice, privind morfologia ţesutului urban etc.) 

Articolul  7 :  Amplasarea în interiorul parcelei 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă : 

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 
ale parcelei conform Codului Civil. 

- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu stabilite 
pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

. Parcela este suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, 
proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, şi 
care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară. Împreună cu 
construcţiile sau amenajările executate pe  suprafaţa sa, parcela reprezintă un bun imobil. 

. Servitutea de vedere este o limitare a dreptului de proprietate constând din 
obligaţia de a păstra o distanţă de minimum 2,00 metri între faţadele cu ferestre sau 
balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate conform art. 612 din Codul Civil. 

. Alinierile faţă de limitele laterale şi limita posterioară reprezintă retragerile 
construcţiilor faţă de limitele unei proprietăţi, altele decât aliniamentul. 

Retragerea minima obligatorie fata de limitele laterale si posterioare este de 
2.00ml.Exceptie o fac constructiile de tip locuinta cuplata sau insiruita unde zidul comun se 
poate aseza cu axul longitudinal pe limita de proprietate. 

Articolul  8 :  Accese carosabile 
a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există 

posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute 
conform destinaţiei construcţiei : 

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 
mijloacelor de stingere a incendiilor. 

b) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără  
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (a) cu avizul unităţii 
teritoriale de pompieri. 
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c) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi 
autorizaţiei speciale de construire eliberate de administratorul 
acestora. 

. Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin 
servitute, din drumurile publice la parcelă. 

. Accesul direct reprezintă posibilitatea de intrare – ieşire fără afectarea altor 
funcţiuni sau proprietăţi. 

. servitutea de trecere reprezintă o dispoziţie juridică reglementată de codul civil, 
conform căreia proprietarul al cărui teren este înfundat (fără nici o ieşire la drumul public), 
poate cere să i se permită trecerea pe proprietatea vecinului, în scopul exploatării fondului 
său, cu obligaţia de a-l despăgubi proporţional cu pagubele produse. Servitutea de trecere 
către drumul public poate fi constituită atât pe terenurile proprietate privată, cât şi pe 
terenurile aparţinând domeniului public, în localităţi urbane sau rurale şi se înregistrează în 
evidenţele cadastrale. 

. Drumul public este drumul destinat satisfacerii tuturor cerinţelor de transport rutier, 
fiind gestionat de organele centrale sau locale ale administraţiei publice. 

. Străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor indiferent de denumire 
(stradă, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, etc.). 

. Categoria străzii se stabileşte în funcţie de rolul şi caracteristicile funcţionale sau 
tehnice, pe baza studiilor de circulaţie. Definirea şi stabilirea elementelor caracteristice 
fiecărei categorii de străzi se face în conformitate cu actele normative specifice domeniului. 

Rezolvarea  acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se va face în 
corelare cu organizarea circulaţiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul 
pietonilor. 

. Curţile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp şi închise pe toate 
laturile de construcţie, situate la nivelul terenului sau al circulaţiilor carosabile adiacente ori 
la o diferenţă de nivel mai mică de 0,50 m faţă de aceste circulaţii, se prevăd obligatoriu cu 
accese carosabile pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, cu gabarite de 
minim 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime. 

Pentru curţile interioare menţionate, situate la diferenţe mai mari de 0,50 m (fără 
acces carosabil) se asigură numai acces pentru personalul de intervenţie (treceri pietonale) 
cu lăţime de min. 1,50 m şi înălţime de 1,90 m. 

. Nu este obligatorie asigurarea acceselor carosabile la cabane, refugii turistice, 
construcţii la altitudine (montane), anexe gospodăreşti, precum şi la construcţiile încadrate 
în categoria de importanţă D (redusă). 

. Pentru realizarea acceselor carosabile prevăzute la alin. 4 al prezentului 
Regulament este necesară obţinerea autorizaţiei speciale (de racordare) emisă de 
administratorul drumului public. Documentaţia se prezintă pentru avizare tuturor factorilor 
(apă-canal, telefonie, electrice etc.) stabiliţi prin lege. 

. Utilizări permise  
Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele 

de siguranţă şi fluenţă a traficului, în condiţiile avizului administratorului drumului. 
. Utilizări admise cu condiţii 
Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin 

servitute) sau cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenţia mijloacelor de 
stingere a incendiilor, cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri, conform 
prevederilor alin. 2 al prezentului articol. 

. Utilizări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 
Articolul  9 :  Accese pietonale 

a) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel 
este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit 
importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
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b) Prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-
un drum public care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale 
precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică 
sau după caz pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 
de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

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

d) Accesele pietonale cu circulaţie continuă vor fi asigurate prin 
terenuri denivelate, tuneluri sau pasarele faţă de circulaţia 
vehiculelor. 

. Străzile pietonale sunt străzi rezervate exclusiv circulaţiei pietonilor şi ocazional 
accesului vehiculelor în scop utilitar – servicii şi intervenţie pentru parcelele din zonă. 

. Accesele pietonale cu circulaţie continuă sunt accesele amenajate astfel încât 
intersecţiile cu căile carosabile sunt la niveluri diferite (tuneluri, pasarele, poduri) fiind 
excluse interferenţe între traficul auto şi traficul pietonal. 

. Flux de pietoni – numărul pietonilor care se deplasează pe un traseu dat, într-o 
perioadă de timp (de ex. 1 oră), într-un sens sau în ambele sensuri. 

. Reglementarea circulaţiei pietonilor – organizarea circulaţiei şi a acceselor 
pietonale în contextul organizării generale a circulaţiei vehiculelor, mijloacelor de transport 
în comun, bicicletelor etc.  

Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei: 
Drum de exploatare DE210: 
Drumul de exploatare DE210 este propus pentru largire si modernizare conform 

detaliilor prezentate in partea desenata, iar in final va avea o latime de 10.00m cu cate o 
banda pe sens de 3.50m latime, fiind dispus simetric stanga-dreapta fata de axul existent. 
Largirea drumului de la 4.00m la 10.00m se va executa simetric fata de axul existent, prin 
cedarea unei fasii de teren de 3.00m latime pe toata lungimea lui DE210 pe ambele parti 
ale acestuia; 
-circulatia pietonala se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecarui sens de 
circulatie si vor avea latimea de 1.50 m latime. 

Accesele carosabile în interiorul zonei (drum de incinta) 
Drumul de incinta  asigură accesul de la drumul de exploatare DE210. – drum 

existent , la imobilele noi propuse (vezi planul A-003). 
 Drumul de incinta este compus astfel: 

-partia carosabila pe un singur sens va avea o latime de 3,50m, in total partea carosabila a 
drumului fiind realizata din doua sensuri de circulatie va avea 7m latime. 
-circulatia pietonala se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecarui sens de 
circulatie si vor avea latimea de 1.50 m latime. 
 -partea carosabila se va prevedea, pentru ambele sensuri de circulatie cu o cate o 
rigola de colectare a apelor pluviale. Toate rigolele adiacente partii carosabile se vor 
colecta si se vor dirija catre un separator de hidrocarburi si nisipuri, fiind interzisa 
deversarea apelor neepurate; 
 -drumurile de incinta, deoarece sunt infundate, sunt prevazute la capat cu zone de 
intoarcere a autovehicolelor avand raza minima de virare de 6.00m conform specificatiilor 
tehnice in vigoare. 

Podet peste canalul CCN 213: 
Legatura intre drumurile de incinta si drumul de exploatare existent (DE214/2/19) se 

va face prin intermediul unor podete peste canalul CCN 213 (canalul Morii); podetul se va 
realiza in baza avizului favorabil nr. 4447/24.02.2012 eliberat de catre Primaria Municipiului 
Sacele Directia de Patrimoniu Gospodarire Oras, Serviciul Administrativ – Compartiment 
Protectia Mediului. 
 In avizul favorabil nr.447/24.02.2012 este permisa realizarea de podet peste 
CCN213 (canalul Morii) cu conditia respectarii restrictiilor sepcificate si anume este strict 



 
10 

interzisa deversarea apelor menajere; respectiv podetele propuse vor face obiectul unui 
proiect de specialitate ce se va autoriza in conditiile specificate de legea in vigoare; 
 Deoarece canalul CCN213 (canalul Morii) colecteaza apele pluviale de pe str. Morii 
pana la confluenta cu Valea Baciului, se pot colecta in el apele pluviale de pe terenurile ce 
fac obiectul prezentului PUZ cu conditia trecerii acestor ape printr-un separator de nisipuri 
si hidrocarburi in prealabil. 
 Podetul se va realiza respectand principiul de executie prezent in plansa de 
reglementari urbanistice si anume: 

- podetul propus nu va afecta albia existenta a canalului CCN213; 
- Podetul ce se va realiza peste canalul CCN213 se vor realiza in baza unei 

documentatii de specialitate, proiect de executie intocmit de catre specialisti 
atestati in conformitate cu normele in vigoare, documentatie tehnica ce va fi 
supusa avizarii si autorizarii de catre organele de specialitate;in elaborarea 
documentatiei, pentru podetele propuse a trece peste CCN213, nu se va tine 
cont intr-un mod special de solutia tehnica prezentata in plansa de 
Reglementari Urbanistice din prezentul PUZ, adoptandu-se o solutie corecta din 
punct de vedere tehnic, juridic si economic;  

- Prin realizarea podetelor propuse nu se va afecta in nici-un fel albia minora a 
canalului existent;  

Podetul va fi proiectat si realizat de firme special atestate conform 
reglementari in vigoare la data executiei lucrarilor atat in ceea ce priveste 
sarcina maxima la care vor fi supuse cat si siguranta in exploatare. 

 
. Utilizări permise 
Construcţii şi amenajări la care se asigură accese pietonale, precum şi construcţii de 

accese şi căi pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în funcţie 
de mărimea fluxului de pietoni care asigură deplasarea acestora în condiţii de confort şi de 
siguranţă. Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu 
handicap. 

 
. Utilizări admise cu condiţii 
Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituţi de utilitare 

publică cum sunt : 
- accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi private (servitute de trecere); 
- accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în funcţie de alte 

condiţii etc. 
. Utilizări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute 

accesele pietonale. 
Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de 

accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului 
urbanistic zonei. 

Articolul  10  :  Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
a). Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 

racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, canalizare, energie electrică. 
b) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor 

administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale în următoarele condiţii : 
- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să 

respecte normele sanitare şi de protecţia mediului. 
- Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor 

impuse de consiliul local, la reţeaua centralizată publică atunci când 
aceasta se va realiza. 
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c) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la  prevederile alin. (a) 
cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să 
prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară sau se 
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 

d) Prevederile alin. (b, c) se aplică în mod corespunzător autorizării                            
executării construcţiilor în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi canalizare. 
 . Echiparea edilitară a teritoriului localităţii în sistem centralizat reprezintă 
asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare pentru întreaga localitate, de către agenţi 
economici şi instituţii specializate (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică etc.). 
 . Echiparea edilitară în sistem individual  reprezintă asigurarea utilităţilor şi 
serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate pentru un imobil sau un 
grup de imobile. 
 . Reţeaua publică de alimentare cu apă este ansamblul de lucrări inginereşti, care 
asigură aprovizionarea cu apă potabilă şi industrială a localităţilor, aparţine domeniului 
public şi este exploatată de instituţii publice specializate. 
 . Reţeaua publică de canalizare este ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură 
evacuarea apelor uzate şi meteorice de pe teritoriul localităţii, aparţine domeniului public şi 
este exploatată de instituţii publice specializate. 
 . Reţeaua publică de alimentare cu energie electrică este ansamblul de lucrări 
inginereşti care asigură  aprovizionarea cu energie electrică din sistemul naţional a 
localităţilor, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice specializate. 
 .  Când reţelele edilitare publice existente nu au capacităţi şi grad de acoperire a 
teritoriului localităţii suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele 
edilitare ale consiliilor locale prevăd dezvoltarea acestora în etapa de perspectivă, se 
admite construirea de locuinţe individuale în următoarele condiţii : 

- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual, care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, precum şi 
prevederile Codului Civil (art. 610); 

- în momentul realizării reţelei centralizate publice în zonă, 
beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor 
impuse de consiliul local. 

. Când beneficiarul construcţiei aparţinând altei categorii decât locuinţele individuale 
se obligă, pe bază de contract, după obţinerea avizului organelor administraţiei publice 
specializate, să prelungească reţeaua existentă (dacă aceasta are capacitatea necesară), 
să mărească dacă e necesar capacitatea reţelelor publice existente sau să construiască noi 
reţele autorizaţia de construire este acordată în condiţiile în care sunt respectate 
prevederile celorlalte articole ale Regulamentului general de urbanism. 

. Când localitatea pe teritoriul căreia urmează a fi amplasată construcţia nu dispune 
de reţele publice de energie electrică, apă şi canalizare, autorizarea construcţiilor (indiferent 
de destinaţie) se face în următoarele condiţii : 

- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, precum şi 
prevederile Codului Civil (art. 610); 

- în momentul realizării reţelei centralizate publice a localităţii, 
beneficiarul construcţiei, indiferent de destinaţia acesteia, se obligă 
să o racordeze la noua reţea, potrivit regulilor impuse de consiliul 
local. 

Articolul 11:  Realizarea de reţele edilitare 
a) 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. 

b) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se 
suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. 
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. Branşamentul de apă este conducta de legătură de la reţeaua publică de 
distribuţie la consumatori, cuprinzând vana de concesie, apometrul şi construcţiile aferente 
(cămin, vană de golire etc.). 

. Racordul de canalizare este canalul de legătură situat între ultimul cămin de 
vizitare de pe terenul abonatului şi primul cămin de primire din canalizarea publică. 

. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice 
cuprinsă între linia electrică (aeriană sau subterană) şi instalaţia interioară (a abonatului). 

. Branşamentul de gaze este conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de 
la o conductă aparţinând sistemului de distribuţie până la ieşirea din robinetul de 
branşament, staţia sau postul de reglare. 

. În urma examinării posibilităţilor de mărire a capacităţii reţelelor edilitare publice 
existente, precum şi a oportunităţii extinderii acestora în unele zone din intravilanul existent 
sau pe terenuri ce urmează a fi înglobate ulterior în intravilan autorităţile publice locale pot 
decide, în conformitate cu atribuţiile ce le revin conform legii, modul în care vor fi realizate 
noile lucrări. 

. Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice se pot finanţa şi de către un 
investitor sau beneficiar interesat, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 
contractelor încheiate cu consiliile locale; lucrările edilitare astfel realizate aparţin 
domeniului public şi se administrează potrivit legii. 

. Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe 
terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în 
întregime de investitorul sau de beneficiarul interesat. 

. Indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea 
acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, precum şi a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice. 

. Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate ale reţelelor edilitare publice se 
autorizează după obţinerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităţilor 
administraţiei publice centrale de specialitate şi a serviciilor publice descentralizate din 
judeţ, precum şi de către regiile de specialitate subordonate consiliilor locale (în funcţie de 
importanţa lucrărilor şi de condiţiile de realizare sub aspect juridic şi financiar). 

Articolul  12  :  Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
a)  Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi 
aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei , oraşului 
sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
b)  Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de 
telecomunicaţii sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu 
dispune altfel. 
c) Lucrările prevăzute la alin. (a, b) indiferent de modul de finanţare 

intră în proprietatea publică. 
. Dreptul de proprietate publică este dreptul real care aparţine statului sau 

unităţilor administrativ – teritoriale asupra unor bunuri mobile şi imobile de interes naţional 
sau local care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. 

. Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului 
de proprietate publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ – teritoriale. Domeniul 
public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept 
public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în 
regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor. 

. Bunurile aparţinând domeniului public sunt inalienabile, imprescriptibile şi 
insesizabile. 

. Serviciile publice reprezintă forma de organizare a unor activităţi umane 
îndreptate către satisfacerea interesului public general, a căror funcţionare este regulată şi 
continuă, fiind garantată şi reglementată de autorităţile publice competente. Serviciile 
publice locale sunt specializate şi diversificate, în funcţie de necesităţile locale şi sunt puse 
în mod egal la dispoziţia cetăţenilor. 
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. Reţelele edilitare fac parte, alături de reţeaua de drumuri şi străzi (cu traseele 
cărora sunt asociate) din categoria utilităţilor aflate în serviciul public, iar construirea şi 
întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică. 

Instalaţiile şi reţelele publice sunt, după caz, în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale. 

. Reţelele de alimentare cu energie electrică, faze, telecomunicaţii, fac parte din 
sistemul naţional şi sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 

. Reţelele de apă, canalizare, alimentare cu energie termică, alături de drumuri şi alte 
utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, 
dacă legea nu dispune altfel. Ca bunuri aparţinând proprietăţii publice, acestea pot fi 
administrate de regii autonome de interes local, care în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/1995, pot fi organizate şi funcţionează sub autoritatea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale în localităţile cu o populaţie peste 30.000 locuitori. 

. Lucrările de racordare şi branşare la reţelele edilitare publice (apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de 
beneficiar şi se execută n urma obţinerii avizului autorităţii administraţiei publice 
specializate. 

. Lucrările de extindere sau de mărire a  capacităţii, reţelelor edilitare publice 
existente, precum şi executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau 
beneficiar parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile 
locale. Prevederile prezentului articol al Regulamentului general de urbanism privind 
proprietatea publică asupra reţelelor edilitare, indiferent de modul de finanţare, vor face 
obiectul unor clauze contractuale privind obligaţiile părţilor. 

Lucrările edilitare (drumuri, reţele şi instalaţii) astfel realizate trec în proprietatea 
publică şi se administrează potrivit legii, urmând a fi luate în evidenţă cadastrală. 

. Fac excepţie de la prevederile alin. (1) al prezentului articol reţelele edilitare şi 
drumurile situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în 
serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţelele şi 
drumurile publice şi până la branşamentele şi racordurile la clădirile situate pe parcelele 
respective. Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanţate în totalitate de investitorii 
privaţi interesaţi, iar autoritatea administraţiei publice locale stabileşte că nu se justifică 
utilizarea publică menţionată. 

Articolul  13 :   Parcelarea 
a) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minim un 

4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr  mai 
mare de 12 locuri se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea 
construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să 
respecte normele de igienă şi de protecţie a mediului. 

b) Autorizarea executării parcelărilor în baza prezentului regulament, este   
permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii : 

- front la stradă de min. 8 m. Pentru clădiri înşiruite şi de min. 12 m. 
Pentru clădiri izolate sau cuplate. 

- Suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp. pentru  clădiri înşiruite şi 
minim 200 mp. pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate. 

- Adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
c) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în 
prevederile alin. (b). 

 . Parcelarea este operaţiunea de divizare a unor suprafeţe de teren în 4 sau mai 
multe loturi alăturate, care devin parcele cadastrale distincte şi vor fi înregistrate ca atare în 
Cartea funciară. 
 . Terenul afectat unei parcelări comportă părţi comune (străzi, spaţii publice, reţele 
tehnico – edilitare) şi loturi – părţi private aparţinând unor proprietari diferiţi. 
 . Caracteristicile parcelelor – formă, dimensiuni, poziţia faţă de căile de 
comunicaţie şi echiparea tehnico – edilitară, trebuie să fie în concordanţă cu folosinţa lor. 
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 . Construibilitatea reprezintă calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei 
destinaţie şi caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului 
şi de caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile care îl grevează) ale acestuia. 
 . Actele vizând orice formă de împărţire a unui teren construit nu vor putea fi 
înregistrate şi legalizate conform legii (la administraţia financiară, cadastru, notar public) 
decât însoţite de certificatul de urbanism emis de autoritatea publică locală competentă. 
 . Prevederile alin. (2) şi (3) ale articolului 30 fixează condiţiile minimale (dimensiuni şi 
suprafaţă) pentru realizarea unei parcelări cu referire directă la funcţiunea de locuire. 
Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării şi/sau unor construcţii cu alte 
destinaţii decât locuinţa (comerţ, depozitare, activităţi de producţie mică, servicii, birouri, 
etc.) se recomandă întocmirea unor documentaţii de urbanism, având în vedere 
complexitatea funcţională a acestor construcţii. 
 . Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii : 

- asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute); 
- asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare; 
- forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor 

construcţii pe suprafaţa lor, cu respectarea regulilor de amplasare şi 
conformare din prezentul Regulament; 

Un teren este construibil atunci când prin forma şi dimensiunile sale, precum şi în 
urma respectării retragerilor faţă de aliniament şi limitele laterale şi posterioară (în 
conformitate cu prevederile Codului Civil, cu regulile ce derivă din necesităţile de prevenire 
şi stingere a incendiilor, precum şi cu prevederile documentaţiei de urbanism), este apt să 
primească o construcţie cu o configuraţie în acord cu destinaţia sa. 

Articolul  14 :  Înălţimea construcţiilor 
a) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii 

medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa 
de înălţime să depăşească cu mult de două niveluri clădirile imediat 
învecinate. 

b) Clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 
parte a străzii. 

. Înălţimea medie a clădirilor învecinate dintr-o zonă este reprezentată de media 
înălţimilor la cornişă a construcţiilor existente în vecinătatea terenului pe care urmează a se 
amplasa. 

. În zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zonele protejate naturale 
sau construite, înălţimea construcţiilor va fi stabilită pe baza unor studii specifice şi 
documentaţii de urbanism. 

Regimul de înălţime propus pentru zonă este de maxim S+P+1E+M sau S+P+2E; 
Hmaxim la coama a viitoarelor imobile va fi de 13.50m. 

Articolul  15 :  Aspectul exterior al construcţiilor 
a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul 

lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul 
general al zonei. 

 
. Aspectul general al zonelor urbane şi rurale este determinat de conformarea 

construcţiilor, volumetrie şi compoziţia urbană etc. 
. Compoziţia urbană este acordul dintre funcţiune, mod de construire, economie şi 

expresie plastică, realizat prin aplicarea regulilor specifice arhitecturii şi urbanismului. 
. Volumetria  este un parametru urbanistic şi arhitectural d bază care determină 

aspectul general al zonelor urbane şi rurale şi silueta urbană în ansamblul ei. 
. Conformarea construcţiei este forma de ansamblu a acesteia ce derivă din 

modelarea şi dimensionarea părţilor care o alcătuiesc, între care se creează relaţii 
funcţionale de plastică arhitecturală. 

. Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparţine 
spaţiului public. 
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. Examinarea caracteristicilor proiectului, în vederea identificării modului în care 
acesta urmează să se înscrie în specificul zonei, cu respectarea principiilor de estetică 
arhitecturală, precum şi a tradiţiilor locale, va avea în vedere următoarele : 

- conformarea construcţiei; 
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare; 
- culorile ansamblului şi ale detaliilor; 
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor 
Construcţiile de orice natură ce urmează a se efectua în zonele protejate de interes 

naţional, vor fi autorizate numai cu avizul Comisiei Zonelor Protejate Construite, în condiţiile 
legii. 

Articolul  16 :  Parcaje 
a) Autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie necesită spaţii 

de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora 
în afara domeniului public. 

. Parcajele sunt spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, 
respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. 

. Garajele sunt construcţii cu unul sau mai multe niveluri pentru staţionarea, 
adăpostirea, întreţinerea şi eventual reparaţia autovehiculelor. 

. Gradul de motorizare este raportul dintre numărul total de vehicule rutiere cu motor, 
al autoturismelor ori al vehiculelor etalon şi populaţia localităţii sau a unei zone a acesteia 
etc. 

. Necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcţie de gradul de 
motorizare al localităţii sau al zonelor acesteia, precum şi de specificul funcţional al 
construcţiilor deservite. 

Fiecare lot de locuinţe va avea asigurată parcarea pentru cel puţin două autotusime 
în interiorul parcelei. 

Articolul  17 :  Spaţii verzi şi plantate 
Autorizarea de construcţie va conţine obligaţia menţinerii sau creării de 
spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei. 

 . Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite, în accepţiunea prezentului Regulament, 
din totalitatea amenajărilor de pe suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante 
ornamentale, suprafeţele acoperite cu gazon, grădini de flori etc. 
 . Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi 
protecţia mediului. Corelarea se va face ţinând seama de mărimea, funcţiunea dominantă a 
localităţii şi zona geografică în care aceasta este amplasată, în vederea evaluării 
posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimatului urban. 
 În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de 
protecţie ale acestora., realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea 
vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectelor sau ansamblurilor protejate. Realizarea 
plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol construcţia 
protejată, sub aspectul stabilităţii. 

Articolul  18  :  Împrejmuiri 
În condiţiile prezentului regulament este permisă autorizarea următoarelor 
categorii de împrejmuiri : 
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, 

separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale. 
b) Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării 

parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul 
străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

c) Pentru ambele categorii , aspectul împrejmuirilor se va supune 
aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei. 

. Împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu 
caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, 
pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate. 
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. Împrejmuirile la aliniament interesează atât domeniul public cât şi cel privat, 
prevederile privind amplasarea şi conformarea lor putând fi stabilite prin regulamente ale 
administraţiei publice locale. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes 
public, datorită calităţii de participante la crearea peisajului urban sau rural, alături de 
construcţiile pe care le protejează sau a căror parcelă o delimitează. 

. Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale şi posterioară, ale parcelei sunt 
realizate din raţiuni de delimitare şi de protecţie a proprietăţii. Modalitatea de realizare a 
împrejmuirilor în vederea protecţiei proprietăţii private pentru evitarea intruziunilor, precum 
şi relaţiile de vecinătate, sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Acestea se referă 
la zidurile despărţitoare dintre construcţiile cuplate sau înşiruite, precum şi la condiţiile în 
care se realizează împrejmuirile grădinilor. 

. Împrejmuirile cu caracter temporar se aprobă în cazul şantierelor de construcţii, al 
şantierelor arheologice etc. 

. Configuraţia împrejmuirilor este determinată de următorii factori urbanistici : 
- modalităţile tradiţionale de construire a împrejmuirilor în localităţi 

urbane sau rurale cu diverse tipologii şi tendinţele actuale de 
realizare a acestora în urma interferenţelor culturale dintre civilizaţia 
urbană, suburbană şi rurală. 

 
Articolul  19 :  Autorizarea directă 

a) Regulamentele locale de urbanism vor urmări detalierea articolelor 
cuprinse în prezentul regulament conform condiţiilor specifice fiecărei 
localităţi şi caracteristicilor unităţilor teritoriale de referinţă. 

b) Până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism, autorizarea executării construcţiilor se va face 
numai în condiţiile stabilite de prezentul regulament. 

 
Întocmit, 

         arh. Alfred Gheorghiu 
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