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REGULAMENTUL LOCAL  DE  URBANISM 
AFERENT  PLANULUI  URBANISTIC ZONAL 

 

 

 

 

1.    INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

 
• DENUMIRE LUCRARE:PUZ-  CONSTRUIRE  LOCUINTA INDIVIDUALA   

• BENEFICIAR  :VILAGI  SANDOR SI VILAGI CODRUTA   

• AMPLASAMENTL :MUNICIPIUL SACELE STR. BERECZKI  ANNA NR.19 

• PROIECTANT  :SC PLANPROIECT SRL BRASOV 

• NR. PROIECT  :P 17 /2015 

• FAZA   :PUZ -PLAN URBANISTIC ZONAL-REGULAMENT  

 

PRINCIPII GENERALE 

1 ROLUL  REGULAMENTULUI LOCAL DE  URBANISM 

 Regulamentul Local de Urbanism este documentatie de urbanism cu 

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare 

al terenurilor, de realizare şi utilizare a constructiilor si retelelor   pe zona 

studiata. 

 Regulamentul Local de Urbanism ce insoteste  Planul Urbanistic Zonal si 

detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.-ului in vigoare 

cuprinde norme obligatorii pentru  autorizarea executarii constructiilor.  

 Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al 

Administratiei publice locale si se aproba prin Hotararea  Consiliului Local, pe 

baza avizelor obtinute. 

 Suprafata  studiata St=S1+S2 =553mp +1194mp=1747 mp si aparține 

proprietatii private a persoanelor  fizice  conform extraselor CF.mentionate in 

tema de proiectare,avizul de oportunitate si in certificatul de urbanism. 
2.BAZA  LEGALA  DE  ELABORARE  A   REGULAMENTULUI  DE  

URBANISM-RLU 

 Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z., se elaboreaza in 

conformitate certificatul de urbanism nr.347/09.2015, avizul de oportunitate 

nr.41130/21.07.2015 cf.L 350/2001, Legea nr. 50/1991 modificată, completată şi 

republicata privind autorizarea executarii constructiilor ,H.G.R. nr. 525/1996 

pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ghidul de elaborare al 

R.G.U. aprobat prin ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N1004/2000 si metodologia de 

aplicare a Legii nr. 350/2001, precum şi celelalte acte legislative specifice sau 

complementare domeniului. 

 Scoaterea din circuit agricol a suprafetelor de teren agricol cuprinse in 

intravilan nu se vor putea face decat pe baza avizului OCPI. Conditia enuntata va 

fi evidentiata la eliberarea certificatelor de urbanism care vizeaza amplasarea 

unor constructii sau amenajari pe terenuri aflate in folosinta agricola. 
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3. DOMENIUL DE APLICARE   

 Regulamentul local de urbanism sa aplica in proiectarea si realizarea 

locuintelor ,instalatiilor aferente   si amenajarilor pe terenul studiat si pot fi 

utilizate la: 

 eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizatiei de construire 

pentru locuinte ; 

 fundamentarea solicitarilor unor fonduri pentru  realizarea obiectivelor din 

zona studiata si pentru lucrarile de utilitate publica; 

 declansarea procedurii de incepere a lucrarilor  pentru realizarea utilitatiilor 

; 

 respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile 

studiului; 

 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND “MODUL DE OCUPARE AL 

TERENURlLOR” 

 SECTIUNEA 1.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si 

protejarea patrimoniului natural si construit. 

Art. 1 Terenuri agricole in intravilan/ extravilan. 

 Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan/ 

extravilan aste permisa numai pentru tipurile de constructii si amenajari specifice 

propuse in P.U.G. si in documentatia PUZ, cu respectarea conditiilor legislatiei in 

vigoare, a avizului de oportunitate si HCL Sacele  si ale prezentului regulament.  

Conform legii, prin autorizarea de construire, terenurile agricole din 

intravilan/ extravilan se scot definitiv din circuitul agricol si intra in categoria 

curti-constructii. 

 SECTIUNEA 2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea 

interesului public.  

 Art.1 Expunerea la riscuri tehnologice, constructii cu functiuni generatoare 

de riscuri tehnologice ,in cazul de fata – nu se vor amplasa investitii si constructii 

sau amenajari  cu risc tehnologic. 

 Art. 2  Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice  

Autorizarea executarii constructiilor, care prin natura si destinatia lor pot genera 

riscuri tehnologice, se poate face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si 

aprobat conform prevederilor legale . 

 Art.3 Asigurarea echiparii edilitare 

 a) Autorizarea executarii constructiilor, care prin dimensiunile sau 

destinatia lor presupun cheltuieli de echipare edilitara, ce depasesc posibilitatile 

financiare si tehnice ale administratiei publice locale si ale investitorilor interesati 

care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat, este interzisa. 
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 b) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata prin stabilirea 

in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii in parte sau total, a lucrarilor de 

echipare edilitara aferente, de catre investitori interesati. 

 Art.4 Asigurarea compatibilitatii functiunilor.  

 Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii 

compatibilitatii dintre destinatia constructiilor si functiunea dominanta a zonei, 

stabilita in prezenta documentatie de urbanism ,,constuire locuinte individuale’’ 

 Propunerea  prezentului PUZ  face parte din categoria de constructii si 

dotari aferente construirii locuintelor . 
 

Functiuni interzise 

 Pe teritoriul pe care se aplica prezentul regulament sunt interzise 

urmatoarele utilizari: 

 activitati de tip industrial  si generatoare  de noxe si riscuri  tehnologice; 

 functiuni care polarizeaza  traficul intens; 

 constructii  provizorii pentru comert  sau prestari servicii; 

 constructii care prin functiune si aspectul exterior  nu se armonizeaza cu 

zona, (agrozootehnice-cresterea intensiva a animalelor,  unitati 

depozitare). 

 activitati productive; 

 depozitarea substantelor inflamabile sau toxice. 

 Este interzisa autorizarea executarii lucrarilor de constructii si amenajarilor 

care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural  care 

depreciaza valoarea peisajului existent natural . 
 

 Art. 5  Procentul de ocupare  si utilizare at terenului 

 Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de 

ocupare al terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform PUZ 

incadrate in PUG : 

                                             P.O.T.  max= 35%              C.U.T. max = 1.00  

     Incadrare  in PUG           P.O.T.   adm= 40%               C.U.T.  adm = 1.00 
           

 Art. 6  Lucrari cu utititate publica  

 Autorizarea executarii altor constructii  decat cele stabilite in PUZ pe 

terenul studiat, este interzisa. 

 Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza 

documentatiilor de urbanism aprobate conform legii. 

 

III.  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  ALE  

CONSTRUCTIILOR 

 1 . Reguli de amplasare si de retrageri minime obIigatorii  

 Art. 1  Orientarea fata de punctele cardinale.  

 Autorizarea executariji constructiilor se face cu respectarea conditiilor si 

recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale cf HG 525 - constructii de 

locuinte.  
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 Pentru toate categoriile de constructii se recomanda orientarea nord a 

spatiilor tehnice si a anexelor. Se recomanda  evitarea orientarii  spre nord a  

camerelor  si dormitoarelor de locuit.  

 Art. 2  Amplasarea fata de drumurile publice.  

 Amplasarea  se va rezolva  in zona  studiata  cu acces din drumului public 

existent , respectiv a drumului pietruit care se va moderniza – str Bereczki Anna 

din care se face accesul la teren, cu avizul organelor de specialitate ale 

administratiei publice locale conform PUZ aprobat si  se pot autoriza lucrari 

pentru : 

 instalatii stradale pentru alimentarea cu apa,canalizare,gaze,electrice, 

telecomunicatii si     infrastructura aferent zonei studiate.; 

 constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de 

intretinere si de exploatare; 

Art. 3  Alinierea constructiilor 

 Drumul existent Berczki Anna se va moderniza si va  va avea un prospect 

stradal propus de  latime totala L=11.00 m din care  carosabil de L=7.00m  si 

bilateral de cate l=0.50m banda spatiu verde  si trotuare cu latimea l.min. =1.50m. 

 Alinierea cladirilor in acest context reprezinta un element urbanistic 

determinant. Constructiile propuse se vor alinia  la o distanta minima d 10.50 m. 

fata de axul drumului str. Bereczki Anna . Se vor respecta retragerile impuse prin 

codul civil,prezentate in art.4 

 Art. 4 Alinierea in interiorul parcelei  

 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta 

urmatoarele: 

 Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrari neparalele cu 

linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mica de un 

1.00 m. (C.C,art.615.2.)  

 Plantatiile fara coroana mare se pot face de catre proprietarul fondului 

proprietate  numai cu respectarea unei distante minime de 60cm,recomandabil 

pentru pomi cu coroana mare la distanta de 2.00m fata de linia de hotar  daca nu 

se prevede altfel.stfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului 

vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul partilor  

exprimat printr-un înscris autentic. (art. 612) 

 Distantele  intre elemente de constructie, minime necesare interventiilor in 

situatii de urgenta psi,salvare,etc pe terenul  studiat , stabilite conform 

normativelor aflate in vigoare pentru accesul carosabil minim L=3.50m in cazul 

accesului la proprietatea d-lui Szelyes Ioan este de l=4.00m cf.masuratori topo 

avizat. 
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IV. REGULI  CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR   

Art. 1 Accese carosabile 

 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista 

posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute. 

 Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia 

mijloacelor de stingere ale incendiilor, dimensionate conform normelor pentru 

trafic greu.  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului ISU si 

autorizatiei de construire. 

 Pentru viitoarea investitie[constructii locuinte] se va  asigura accesul  

carosabil in incinta de minim l=3,50m, minim necesar pentru interventii in situatii 

de urgenta psi,salvare si  accese pentru parcaje auto sau  platforme, accese pentru  

garaje. 
 

 Art.2. Accese  pietonale     

 Se vor asigura accese pietonale l=1.50m  care vor fi astfel conformate incat 

sa permita si circulatia persoanelor si cu dizabilitati  ce folosesc mijloace 

specifice de deplasare  cu un acces comod pe  borduri tesite.  

 

  Art.3 Dezvoltarea retelei rutiere se va realiza dupa cum urmeaza: 

 Alcatuirea profilelor transversale se va face in conformitate cu STAS 

10.144/3 (Elemente geometrice ale strazilor), STAS 10.144/5 (calculul capacitatii 

de circulatie al strazilor), STAS 10.14416, (Calculul capacitatii de circulatie aI 

intersectiilor de strazi), Ordonanta Guvemului nr. 43/1997. Soluţia propune 

accesul carosabil modernizat in viitor  rezultand un drum ce va avea 

imbracaminte asfaltica, cu latimea carosabilului de 7.00m, trotuare de 1.50m 

stanga/ dreapta si spatiu banda verde bilateral-bordurat care va reprezenta 

modernizarea drumului Bereczki Anna si care va continua si se va  racorda la 

drumurile existente str.Campului  si str. Brasovului conform unui proiect de 

modernizare drum. 

 

V. REGULI CU  PRIVIRE LA   ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA  

 Art. 1 Racordarea la retelele pubIice de echipare tehnico-edilitara prin 

respectarea   avizelor  emise [Eelectrica,Romgaz,Compania de apa si SGA 

Brasov.]   

 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista 

posibilitatea racordarii la retelele de apa, electricitate si canalizare conform 

avizelor si posibilitatiilor si categoriei de importanta  a investitiilor. 

 Beneficiarul se obliga sa racordeze noile constructii, potrivit regulilor 

impuse de catre ConsiIiuI Local, la retele  existente in zona sau in apropierea 

amplasamentului atunci cand acestea se vor realiza. 

 Art. 2 Realizarea de retele edilitare 

 Extinderile de retele sau maririle de capacitate ale acestora se realizeaza de 

catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in urma 

contractului incheiat cu administratorii de retele.  
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 Cheltuielile sunt suportate in intregime de investitor sau beneficiar. 

Art. 3 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

 Retelele de apa, canalizare, drumurile publice si alte unitati aflate in 

serviciul public sunt proprietate publica a statului daca legea nu dispune altfel. 

 Retelele, indiferent de modul de finantare pentru executarea lor, intra in 

proprietate publica.Se vor respecta distantele de protectie fata de retele edilitare, 

conform conditiilor impuse de avizatori ,stipulate in avize  si acceptul  pentru 

interventii s.a. 

 

VI. REGULI CU PRIVIRE DIMENSIUNEA TERENULUI  

 

Art.1 Subparcelarea  

 Subparcelarea este operatiunea de divizare a unei parcele in doua sau mai 

multe loturi distincte, in vederea realizarii de noi constructii. Terenul studiat 

conform PUZ  se va putea subparcela  in  maxim doua,trei loturi cu suprafata 

minim de 500.00 mp.  

 

Art.2 Inaltimea constructiilor 

 Regimul de inaltime maxim admis in ceea ce priveste constructiile va fi: 

P+E+M. pentru care inaltimea maxima  la  coama  Hmax = 12m. 

  

 Art.3 Aspectul exterior al constructiilor 

 Executarea noilor constructii este permisa numai daca aspectul exterior nu 

contravene functiunii si nu depreciaza aspectul general al zonei. 

 Se vor folosi materiale de constructie de ultima generatie atat la elementele 

structurale cat si la finisajele interioare si exterioare precum si izolarea 

constructiei-prin aplicarea unui termosistem conform calculelor termotehnice. 

 Fatadele nu vor fi  zugravite in culori stridente si evitarea culorilor 

[albastru,verde,rosu etc]care nu se incadreaza in contextul zonal. 

 Constructiile vor avea acoperisul in ape la pante de minim 35
0
[70%] nu se 

vor autoriza  acoperisuri tip terasa,sau alte forme decat cu prezentaria 

constructiilor in ansamblu  si aprobarea de serviciul de arhitectura-urbanism. 

.Invelitoaea se va realizata din tigla ceramica sau tigla tip tabla [nu se vor folosi 

culori care nu se incadreaza in zona localitatii  albastru,verde 

,violet.galben,portocaliu ]. 

 

VII. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri  

 

Art.1 Parcaje 

 Parcajele  se vor dimensiona  conform.HG525/1996-R si conform 

prevederilor normativului P 132-1993, avanduse în vedere şi prevederile 

normativului pentru persoanele cu handicap.NP 051.- latime trotuar si borduri 

tesite. Parcajele necesare se vor amplasa in cadrul proprietatii in incinta  pe  o 

platforma sau  in  garaj individuale sau incorpoate in corpul principal de cladire. 
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Art.2 Spatii verzi 

 Pentru constructiile propuse se vor prevedea spatii verzi pe parcela-

neconstruite.   

 Pentru  imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se 

va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese-

trotuare betonate, circulatii pietonale; 

 Autorizatia de construire va contine obligatia realizarii  de spatii verzi 

plantate min 20% din  suprafata parcelei. 
 

Art.3 Imprejmuiri 

 Intre  proprietati cf ridicarii topo se va face proces verbal de buna vecinate 

referitor la construirea  imprejmuirii . 

 Este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri: 

 Pentru imprejmuirea terenului  locuintelor la limitele laterale si posterioara 

se vor realiza din imprejmuiri opace si cu inaltimi de max 1.80 m, iar pe 

aliniament vor la strada se vor folosi imprejmuiri cu soclu h.maxim de 50cm si 

restul imprejmuiri transparente decorative la inaltimea max.h=1.80m.in spatele 

acestora se poate realize gard viu. Pentru ambele categorii, aspectul 

imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 

constructiilor si se va autoriza odata cu construirea locuintei. 

 Se va avea in vedere amplasarea plantatiilor – de la hotar cf codului civil  

la  minim distanta 60 cm plantatii fara coroana mare  si minim distanta de 2.00m 

plantare pomi care fac coroana mare.  

Zonificarea  functionala 

In zona studiata sunt propuse urmatoarele unitati functionale: 

Zona circulatii rutiere si pietonale  ca accese la locuinte.. 

Zona de spatii verzi pe parcela si benzi de spatii  verzi adiacente trotuarelor. 

Zona  de construire locuinte individuale conform POT si CUT. 
 

VIII. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

 Zona nu a fost impartita in unitati teritoriale de referinta. 
 

IX Litigii 

 Litigiile dintre solicitantii de autorizatii si autoritatile administratiei publice 

sunt de competenta instantelor judecatoresti in conditiile Legii contenciosului 

administrativ.   Controlul respectarii prezentului regulament se face prin 

compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean 

Brasov si al primariei orasului Sacele  precum si de Inspectia Judeteana  in 

Constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001-R privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
          Intocmit 

 Arh Ornstein Emil    


