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I.                                                                                              DISPOZI  ȚII GENERALE
I.1 ROLUL R.L.U.:

Prezentul R.L.U. reprezintă setul de reglementări și prescripții care au rolul de bază în
aplicarea PUZ “CONSTRUIRE SUPERMARKET”, MUNICIPIUL SACELE.

I.2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII:

Pe parcursul elaborării RLU s-au folosit următoarele acte normative și legi:
a) în domeniul urbanismului:
-  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
- Ordin 21N_2000_Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU
- Ordin 176/N/16 august 2000_Ghid privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului
urbanistic zonal
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I –
Reţele de transport
- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a -
Apa;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a -
Zone protejate;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a
- Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a -
Zone de risc natural;
- Codul civil;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  general  de  urbanism,
republicată;
- Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al
ministrului  de  interne  şi  al  directorului  Serviciului  Român  de  Informaţii  nr.
34/N/M.30/3.422/4.221/1995  pentru  aprobarea  Precizărilor  privind  avizarea  documentaţiilor  de
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.283  din  7  decembrie  1995
(NOTĂ: are aplicabilitate şi în domeniul construcţiilor);

b) în domeniul construcţiilor:
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (Legea nr.587/2002);
- Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
- Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale;
- Ordonanţa Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.273/1994 privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de
construcţii şi instalaţii aferente acestora;

2



-  Hotărârea  Guvernului  nr.925/1995  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  verificare  şi  expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
-  Hotărârea Guvernului  nr.941/2004 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare  a  Legii
nr.198/2004  privind  unele  măsuri  prealabile  lucrărilor  de  construcţie  de  autostrăzi  şi  drumuri
naţionale;
- Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
(regulamente privind:
activitatea  de  metrologie  în  construcţii;  conducerea  şi  asigurarea  calităţii  în  construcţii;  stabilirea
categoriei de importanţă a construcţiilor;
urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul
tehnic  pentru  produse,  procedee  şi  echipamente  noi  în  construcţii;  autorizarea  şi  acreditarea
laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor
folosite în construcţii), cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu;
- Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare,
precum şi  a  criteriilor  de  realizare  a  acestora,  pentru  care  este  obligatoriu  avizul  Statului  Major
General;
-  Hotărâea  Guvernului  nr.28/2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-  Ordinul  ministrului  lucrărilor  publice,  transporturilor  şi  locuinţei  nr.649/2001  pentru  aprobarea
Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu
handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.287/2001 din 31 mai 2001;
- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului muncii şi
protecţiei  sociale  şi  al  ministrului  transporturilor  nr.5.122/NN/1.384/  178/1999,  privind  modul  de
constituire  şi  virare  de către  investitori  sau proprietari  a  cotei  de  0,5% din valoarea devizului  de
construcţii,  cu  corespondent  în  devizul  general  al  lucrării,  cotă  aferentă  Casei  Sociale  a
Constructorilor;
c) în domeniul administraţiei publice
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi
completările ulterioare;
d) în domeniul proprietăţii funciare
- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi  celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată;
ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE:
- Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi
sănătate publică, republicată;
- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
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- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
- Legea nr.46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic;
- Hotărârea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
- Ordinul nr.536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei;
-  Ordinul  nr.117/2002  al  ministrului  sănătăţii  şi  familiei  privind  aprobarea  Procedurilor  de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a
funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în
registrul comerţului,  şi  a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii  pe piaţă a substanţelor şi
produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare
şi  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  statului  şi  al  unităţilor
administrativ-teritoriale;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de
urbanism  privind  zone  şi  staţiuni  turistice  şi  a  documentaţiilor  tehnice  privind  construcţiile  din
domeniul turismului;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe;
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.1.141/2002 pentru aprobarea procedurii
şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de
studii  pedologice  şi  agrochimice  judeţene  şi  a  direcţiilor  generale  pentru  agricultură  şi  industrie
alimentară  judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  să  îndeplinească  atribuţiile  prevăzute  la
art.74-103 din Legea nr.18/1991, republicată;
- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a impactului  asupra  mediului  şi  de  emitere  a  acordului  de  mediu,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
-  Ordinul  ministrului  apelor  şi  protecţiei  mediului  nr.863/2002  privind  aprobarea  ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

I.3 DOMENIU DE APLICARE:

Prezentul  R.L.U.  se  aplică  în  zona  demarcată  pe  planșele  desenate  aferent  PUZ
“INFIINTARE  DEPOZIT  FRIGORIFIC  DE  LEGUME,  FRUCTE  SI  CARTOFI  IN
COMUNA Săcele”, cu suprafața de 0,50 ha, amplasată în zona de sud-vest a UAT Săcele.
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Conform propunerilor PUZ, RLU stabiliește setul de prescripții și reglementări aferente UTR
17  –  SUBZONA ISc  -  SUBZONA INSTITUTIILOR  PUBLICE  SI  SERVICIILOR
COMERCIALE  DE  TIP  SUPERMARKET,  subzona  propusa  pentru  includerea  in
intravilanul municipiului Săcele, conform plașei U2-Reglementări urbanistice.

II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL
TERENULUI
II.1  Reguli  cu  privire  la  păstrarea  integrității  mediului  și
protejarea patrimoniului natural și construit:

II.1.1  Autorizarea  executării  construcţiilor  şi  a  amenajărilor  care,  prin
amplasament,  funcţiune,  volumetrie  şi  aspect  arhitectural  –  conformare  şi
amplasare  goluri,  raport  plin-gol,  materiale  utilizate,  învelitoare,  paletă
cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă.
II.1.2  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  parcurile  naţionale,  rezervaţii
naturale,  precum şi  în  celelalte  zone protejate,  de interes naţional,  delimitate
potrivit legiim se face cu avizul conform al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi
Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului.
II.1.3  Consiliile  judeţene  vor  identifica  şi  vor  delimita,  în  funcţie  de
particularităţile  specifice,  acele  zone  naturale  de  interes  local  ce  necesită
protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a
executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a
echilibrului ecologic.
II.1.4  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  zonele  care  cuprind  valori  de
patrimoniu cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al
Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  şi  al  Ministerului  Dezvoltării
Regionale şi al Turismului.
II.1.5  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  zonele  care  cuprind  valori  de
patrimoniu  cultural  construit,  de  interes  local,  declarate  şi  delimitate  prin
hotărâre  a  consiliului  judeţean,  se  face  cu  avizul  serviciilor  de  specialitate
publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la aliniatul 
II.1.6 Perimetrele de protecţie ale obiectivelor de patrimoniu natural şi construit,
în care proiectele de construcţie vor afecta structura solului se va realizeza în
baza  avizului  conform  din  partea  DJCCPCN  Brasov  pentru  descărcare  de
sarcină arheologică, după cum urmează: perimetre de protecţie pentru elemente
de patrimoniu construit de 100 m în mediul urban.
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II.2  REGULI  CU  PRIVIRE  LA  SIGURANȚA
CONSTRUCȚIILOR  ȘI  LA  APĂRAREA  INTERESULUI
PUBLIC:

Expunerea la riscuri naturale 
(1)  Autorizarea  executarii  constructiilor  sau  a  amenajarilor  in  zonele

expuse  la  riscuri  naturale,  cu  exceptia  acelora  care  au  drept  scop  limitarea
efectelor acestora, este interzisa. 

(2)  In  sensul  prezentului  regulament,  prin  riscuri  naturale  se  intelege:
alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti,
eroziuni,  avalanse  de  zapada,  dislocari  de  stanci,  zone  inundabile  si  altele
asemenea,  delimitate  pe fiecare judet  prin hotarare  a  consiliului  judetean,  cu
avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. 

 
Expunerea la riscuri tehnologice 

(1)  Autorizarea  executarii  constructiilor  in  zonele  expuse  la  riscuri
tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de
alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de
comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. 

(2)  In  sensul  prezentului  regulament,  riscurile  tehnologice  sunt  cele
determinate  de  procesele  industriale  sau  agricole  care  prezinta  pericol  de
incendii,  explozii,  radiatii,  surpari de teren ori de poluare a aerului,  apei sau
solului.  

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care
au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice 
 (1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor,

pot  genera  riscuri  tehnologice  se  face  numai  pe  baza  unui  studiu  de  impact
elaborat si aprobat conform prevederilor legale. 

 (2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se
stabileste  prin ordin  comun al  ministrului  industriei  si  resurselor,  ministrului
agriculturii, alimentatiei si  padurilor, ministrului apelor si protectiei mediului,
ministrului sanatatii si familiei, ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei, ministrului apararii nationale si ministrului de interne. 
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II.3  REGULI  DE  AMPLASARE  ȘI  RETRAGERI  MINIME
OBLIGATORII:

- conform Cap. III, Sectiunea 1 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.4  REGULI  CU  PRIVIRE  LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII:

- conform Cap. III, Sectiunea 2 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARE:

- conform Cap. III, Sectiunea 3 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.6  REGULI  CU  PRIVIRE  LA FORMA ȘI  DIMENSIUNILE
TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII:

- conform Cap. III, Sectiunea 4 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.7  REGULI  CU  PRIVIRE  LA AMPLASAREA DE  SPAȚII
VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI:

- conform Cap. III, Sectiunea 5 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;
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III.                                                             ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
III.1 Unități și subunități funcționale:

Conform Certificatului  de  Urbanism  nr.  338  din  03.09.2015,  emis  de
Primăria  municipiului  Săcele,  pentru  aprobarea  P.U.Z.  “CONSTRUIRE
SUPERMARKET” MUNICIPIUL  SĂCELE  este necesară  elaborarea
următoarelor studii de fundamentare:

- Studiu geotehnic preliminar faza PUZ;
- Studiu de circulație faza PUZ;
În  urma  elaborării  studiilor  de  fundamentare  solicitate,  se  impune

preluarea  în  cadrul  Planului  Urbanistic  Zonal  a  următoarelor  concluzii  și
reglementări specifice:

I. STUDIUL GEOTEHNIC:
– se  va  consulta  capitolul  5-Concluzii aferent  Studiului  Geotehnic
pentru  “CONSTRUIRE SUPERMARKET –  MUNICIPIUL SACELE”,
elaborator S.C. GEOMONT S.R.L.
II. STUDIUL DE CIRCULAȚIE
se va consulta capitolul  4-Concluzii și recomandări aferent Studiului de
circulație  pentru  “CONSTRUIRE  SUPERMARKET  –  MUNICIPIUL
SACELE”, elaborator S.C. CIVILPROIECT S.R.L.
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IV.  PREVEDEREI  LA  NIVELUL  UNITĂȚILOR  ȘI
SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE
ISc – SUBZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICIILOR
COMERCIALE DE TIP SUPERMARKET

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona de instituţii publice şi servicii se compune din următoarele subzone
funcţionale:

ISc – subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip supermarket;
Subzona funcţională ISc este delimitată prin următoarele criterii:
- funcţiunea dominantă;
- regim maxim de înălţime;
- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice;
- configuraţia  ţesutului  urban:  parcelar,  tipologia  fondului  construit,
raportarea la vecinătăţi etc.
- relaţia cu vecinătatea;

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - ISc 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:

- servicii  comerciale  de tip  hypermarket,  supermarket  împreună cu toate
amenajările, construcțiile si dotările tehnico-edilitare aferente;
- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare,
cercetare,  expertizare,  consultanţă  în  diferite  domenii  şi  alte  servicii
profesionale;
-  sunt admise activităţi productive din domenii de vârf,  servicii  conexe,
cercetare  –  dezvoltare,  formare  profesională,  depozitare,  expoziţii,  facilităţi
pentru angajaţi şi clienţi.
- comerţ cu amănuntul;
- parcaje la sol şi multietajate;
- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
– spaţii plantate – scuaruri;
– amenajări tehnico-edilitare;
– mobilier urban, amenajări joc şi odihnă;
– semnalizări, reclame, bariere, construcții și amenajări pietonale, velo sau
rutiere care deservesc buna funcționare a obiectivelor propuse;
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- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi
biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici);

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
-  se  permit  construcţii  cu  rol  de  depozitare  cu  condiţia  ca  acestea  să  fie
complementare  funcţiunilor  dominante  zonei  de  servicii  comerciale  de  tip
hypermarket;
-  se  permit  amenajări  peisagere,  spaţii  plantate  cu  condiţia  ca acestea  să  fie
utilizate  pentru  reducerea  diminuarea  vizibilităţii  dinspre  căile  principale  de
circulaţie  rutieră  către  zonele  de  parcaje  care  deservesc  unităţile  de  servicii
comerciale;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE
- locuire individuală şi colectivă;
- anexe  pentru  creşterea  animalelor  pentru  producţie  şi  subzistenţă  care
intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;
- construcţii provizorii;
- dispunerea  de  panouri  de  afişaj  pe  plinurile  faţadelor,  desfigurând
arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile
sau toxice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul
vizibil din  circulaţiile  publice; 
- staţii de betoane;
- autobaze;
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice
şi construcţiile de pe parcelele adiacente;
– orice  lucrări  de  terasament  care  pot  să  provoace  scurgerea  apelor  pe
parcelele  vecine  sau  care  împiedică  evacuarea  şi  colectarea  rapidă  a  apelor
meteorice.
– Orice  funcțiuni  care  generează  zone  de  protecție  sanitare  și  intră  sub
incidența  Ordinului  nr.  119/2014  pentru  aprobarea  Normelor  de  igiena  si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
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SECŢIUNEA  II:  CONDIŢII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  ŞI
CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL  4  -  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).
- Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi considerată construibilă
cu funcţiunile admise în subzona ISc este de 3000 m, şi deschiderea minimă la
stradă de 35 m.

ARTICOLUL  5  -  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE
ALINIAMENT.
În  zonele  constituite  dispunerea  clădirilor  faţă  de  aliniament  va  respecta
caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii:
– regimul de aliniere va fi de de minim 10.00 metri față de aliniament;
- în  raport  cu  caracterul  străzilor  existente  clădirile  pot  fi  dispuse  pe
aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor
învecinate daca fac parte din aceeași subzonă funcțională;
- construcţiile  noi  se  vor  retrage  de  aliniament  la  regimul  de  aliniere
specific străzii pe care se situează;  

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.
- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni
similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă
incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);
- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale
parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de  5.00
metri fata de parcele invecinate care au alta functiune. Clădirile se pot dispune la
o distanta mai  mică de 5,00 m față de limita, respectând prevederile Codului
Civil, în situția în care geometria parcelei învecinate nu permite construirea în
viitor a unei alte construcții cu desinația de locuință sau în imediata vecinătate a
limitei laterale se află o construcție de tip anexă gospodărească, grajd, magazie
etc.;
- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară sau laterală a parcelei
va fi de minim 2.50 metri;
– în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale
de referinţă decât ISc, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către
aceste alte zone;
– cu exceptia situatiei in care solutia de imprejmuire este opaca sau dublata
de o perdea de vegetatie, nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate
spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în special servicii publice şi locuinţe) a
ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.
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– este permisă amplasarea la o distanță mai mică de 5,00 m față de limitele
posterioare  și  laterale  a  construcțiilor  anexe,  construcții  tehnico-edilitare  cu
respectarea prevederilor Codului Civil;

ARTICOLUL  7  -  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE
ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ.
- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai
înalte, dar nu mai puţin de 5,00 metri;
- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu
sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în
care se desfăşoară activităţi permanente;
- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii
şi de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.
-  pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale
publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal
instituită,  printr-o  proprietate  adiacentă  având  o  lăţime  de  minim 4.00 metri
pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de
transport grele; 
- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura în baza
unor  soluții  tehnice  și  prevederile  unui  studiu de  circulaţie  realizat  în
conformitate cu legislația și normativele în vigoare;
- autorizarea  executarii  constructiilor  este  permisa  numai  daca  exista
posibilitati  de  acces  la  drumurile  publice,  direct  sau  prin  servitute,  conform
destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa
permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în  mod  exceptional  se  poate  autoriza  executarea  constructiilor  fara
indeplinirea conditiilor prevazute la alin. anterior, cu avizul unitatii teritoriale de
pompieri.
- numarul  si  configuratia  acceselor  prevazute  in  prezentul  regulament  se
determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
– orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
– Accesul  clienților  și  a  vehiculelor  destinate  aprovizionării  subzonei
funcționale se va realiza printr-o bandă de stocare cu flux separat față de zona
destinată parcării pentru clienți;
– Accesul  pentru  autovehicule  se  va  realiza  printr-o  banda  de  stocare
amplasata in totalitate pe proprietate privata si  care va avea capacitatea de a
prelua minim 5 autoturisme;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.
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- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât
şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare
unitate având prevăzute în interiorul parcelei  spaţii  de circulaţie,  încărcare şi
întoarcere;
– în spaţiul de retragere faţă de aliniament,  un procent de maxim 70% din
teren  poate  fi  rezervat  parcajelor  cu  condiţia  limitării  vizibilității  zonelor  de
parcare, față de drumul public printr-un gard viu având înălţimea de minimum
1,20 m.
– se vor realiza locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati si pentru
biciclete. Se recomanda amenajarea unui spatiu de asteptare pentru animalele de
companie.
- numarul si  configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se
determina conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

ARTICOLUL  10  -  ÎNĂLŢIMEA  MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A
CLĂDIRILOR.
– Regimul maxim de înălțime admis este S+P+E; 
– înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente;
– înălţimea maximă admisă pentru ISc este de 12,00 m la cornișă/atic;
– în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45
grade se admite mansardarea.
– suprafata  utila  a  mansardei  nu  va  depasi  procentul  de  60%  fata  de
suprafata  ultimului  nivel  plin,  iar  un  corp  de  cladire  poate  avea  o  singura
mansarda, si anume spatiul construit deasupra ultimului etaj ;
- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim
diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe
o lungime de 25,0 metri;
- înălţimea  pe  străzile  interioare  ale  zonei  de  servicii  comerciale  nu  va
depăşi distanţa între aliniamente (distanţa dintre limitele domeniului public – al
străzii – şi domeniul privat);
- în  culoarele  rezervate  liniilor  electrice  înălţimea  se  subordonează
normelor specifice;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- aspectul  clădirilor  va  ţine  seama  de  caracterul  specific  al  zonei  şi  de
arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii
corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi
prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;
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- se va asigura executia si finisarea utilizand materiale durabile a tuturor
faţadelor clădirilor in functie de destinatia acestora;
- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor; 
– acoperişurile  pot  fi  realizate  în  sistem mixt,  sau  exclusiv  în pantă  sau
terasă;
– sunt  interzise  soluţii  de  acoperire  cu  materiale  stridente,  lucioase  sau
nedurabile;
- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 60%;
- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi
antenele parabolice aparente aplicate pe faţadele principale sau aliniamentul Bld.
George Moroianu sunt interzise;
- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor
– fațade sau acoperiș;
- nu  sunt  admise  goluri  în  faţade  care  nu respectă  tipologia  prezentă  în
vecinătate pentru funcțiuni similare;
- nu  sunt  admise  soluţii  de  învelire  care  promovează  accente  verticale
nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
- nu se admite un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în
vecinătatea pentru funcțiuni similare;
– volumele vor fi mascate către limitele laterale şi posterioare prin perdele
de vegetație către zonele de locuire;
– se  recomandă,  acolo  unde  este  posibil, pentru  finisarea  fațadelor,
învelitorilor, împrejmuire utilizarea de materiale  durabile, naturale, similare cu
cele existente în subzonele funcționale învecinate;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii
competente care administrează resursele de apă;
- este  interzisă  deversarea  apelor  meteorice  pe  domeniul  public  sau  pe
proprietăţile învecinate;
- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice
în reţeaua de canalizare; 
– se  interzice  dispunerea  antenelor  TV-satelit,  a  construcțiilor  și
echipamentelor tehnice în locuri vizibile din circulaţiile publice ;
– se interzice dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE.

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere
a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă, cu acces
public.  Suprafața  zonelor  verzi  amenajate  cu  acces  public  va  reprezenta,  în
conformitate  cu  prevederile  Legii  24/2007  privind  reglementarea  si
administrarea  spatiilor  verzi  din  intravilanul  localitatilor,   5%  din  suprafața
zonelor reglementate. Acest procent de teren își va schimba destinația. Zona de
spatiu verde public va avea acces neingradit dintr-un drum public. Se vor asigura
plantatii de aliniament, mobilier urban, iluminat public, parcaje pentru vizitatori
si spatii pietonale generoase pentru crearea unui spatiu public placut si atractiv.
- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia
construcţiei,  să  se  evite  impermeabilizarea  terenului  peste  minimum necesar
pentru accese, circulaţii pietonale, terase;
- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă;
- orice  parte  a  terenului  incintei  vizibilă  dintr-o  circulaţie  publică,  va  fi
astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale,
spaţii neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi
plantate cu un arbore la fiecare 150 mp; 
- se  vor  prevedea  plantaţii  înalte  în  lungul  limitelor  incintelor  care
reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de
referinţă.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
ISc
– imprejmuirea de aliniament poate fi transparenta sau opaca, realizata din
perdea de vegetatie sau alte materiale. Lungimea aliniamentului poate fi lasata
libera,  fara  imprejmuire,  pentru  perceperea  continua  a  spatiului  public.  In
situatia in care se opteaza pentru executia imprejmuirii, se va respecta o inaltime
maxima de 2.00 metri.
– Imprejmuirea catre limitele laterale, va fi executata respectand o inaltime
de maxim 2,00 metri, opaca sau transparenta dublata de o perdea de vegetatie.
- porţile  de  intrare  vor  fi  retrase  faţă  de  aliniament  pentru  a  permite
staţionarea vehiculelor tehnice,  de aprovizionare sau ale vizitatorilor înainte de
admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.
Soluția  de  amenajare  a  zonei  de  acces  se  va  realiza  în  baza  unui  studiu  de
circulație și a proiectului tehnic;
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SECŢIUNEA  III:   POSIBILITĂŢI   MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI
UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
(POT).

ISc : S+P+E :  POTmaxim= 40%
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

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

ISc : S+P+E :  CUTmaxim= 1.00

Întocmit,
urb.dpl. Mircea Atanasiu

Verificat,
Urbanism – urb. dpl. Suciu Ioan Augustin
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