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DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

Denumire proiect: Planul Urbanistic Zonal Municipiu Sacele, str. George 

Moroianu nr. 226, jud. Brasov 

Proiectant:    SC PPS Imob Urban SRL 

Beneficiar:    Consiliul Local Municipiu Sacele, jud. Brasov 

Initiator:    dl. Sarafie Ioan 

SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării: Prezenta documentatie este intocmita pentru schimbarea 

functiuni urbanistice din locuire individuala in comert servicii 

compatibile cu locuirea (pe o parte din teren cu aces din strada 

nedenumita) si pastrarea locuirii existente (pe portiunea de 

teren cu aces din strada Moroianu). A fost solicitat si primit un 

Certificat de Urbanism pe terenurile proprietarului SERAFIE 

IOAN mai sus mentionat, in vederea intocmirii unui PUZ. 

Arealul cuprinde proprietatea initiatorului mentionat pentru 

care se va institui regulament. Zona ce se va studia pentru acest 

PUZ a fost stabilita de Comisia Tehnica de urbanism ce 

functioneaza in cadrul primariei Municipiului Sacele si 

cuprinde proprietatea dl. Serafie si prop. Peterfi Carol, Peterfi 

Eva si Flangea Adela Roxana. Schimbarea de functiune se face 

doar pe suprafata de teren de 760mp. 

Asezare si vecinatati: imobilul pentru care s-a cerut schimbarea de functiune este 

situat in cartierul Cernat si este inregistrat cu nr. Top. 589/2, 

590/2 din CF 105923. Proprietari Serafie Ioan si Serafie Ioan 

Georgian. Suprafata constructiilor existente si care se pastreaza 

este de 128mp, suprafata intregii proprietati este de 760mp si 

au urmatoarele vecinatati: 

 la nord – est: Bd. George Moroianu la sud, sud-est: Nr.Top.2148 

canal scurgere pluviala (acoperit) prop. Primaria Municipiului 

Sacele la vest: Nr.Top.584/1, 589/1/1, 590/1/1 prop. Peterfi 

Carol si Peterfi Eva (Bd. G.Moroianu 224A),Nr.Top.584/2, 

589/1/2, 590/1/2 prop. Flangea Adela Roxana (Bd. G.Moroianu 

224), Nr.Top.2148 drum prop. Primaria Municipiului Sacele 

 

A SITUATIA EXISTENTAI 

Incadrare in teritoriu si localitate si consideratii asupra amplasamentului 

Municipiul Sacele este situat in partea de sud-est a judetului Brasov, fiind marginit  la vest de DN1 si 

la est DN1A. Amplasamentul PUZ se afle aproximativ la junatatea distantei intre cele doua drumuri 

nationale, in jumatatea nordica a orasului. Amplasamentul PUZ este in afara zonei centrale a orasului, 

in cartierul Cernat, pe bd. George Moroianu nr. 226. Suprafata lotului pentru care se cere schimbarea 

functiunii este de 760mp, pe restul proprietatii ramanand locuinta existenta cu functiunea de locuire 

care se pastreaza. 

 

Elemente ale cadrului natural 

Asezarea municipiului Sacele este cuprins intre masivele Bucegi si Postavaru la vest si Muntii 

Garbovei la sud si masivul Ciucas la est. Relieful este asezat in trepte variind de la inaltimea pasului 

Predeal si depresiunea Brasovului, cara scad ca altitudine de la sud catre nord. Masivele muntoase 
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constitue circa 80% din teritoriul administrativ, iar 120% depresiunea Brasovului in care este situat 

80% din intravilanul orasului 

 

Teritoriul intravilan al municipiului Sacele este situat in sud-estul depresiunii Brasovului, imediat la 

nord de zona de piemont al masivului Piatra Mare, la est de raul Timis. Altitudinea variaza intre 800m 

in partea de sud-vest si circa 700m in nord-est. Relieful este plan cu panta nordica ce variaza de la 1% 

la 6%. Din punct de vedere hidrografic este situat in estul bazinului raului Barsa, intre subazinu raului 

Timis la vest si bazinul raului Tarlung la est. Raul Durbav strabate de la sud la nord intravilanul 

constituind afluent pe dreapta al raului Timis. De mentionat ca in zona centrala a localitatii acest rau 

este canalizat. 

 

Conditii geotehnice 

Studiul geotehnic va fi ezecutat pana la avizarea PUZ pentru a se determina conditiile de fundare 

pentru corpul nou de cladire. Presiunea conventionala de calcul de care se va tine seama la proiectare va 

fi de 220 KPa., Adancimea de inghet este de 0,90 m. Amplasamentul cercetat se incadreaza in zona 

seismica de calcul « C » cu un coeficient de intensitate Ks = 0,20. Pentru perioadele de colt se va 

considera Tc = 1,5 sec. 

 

Conditii climatice 

Teritoriul apartine climei temperat-continentale cu nuante excesive. In cadrul acestui tip de clima 

principalele caracteristici se prezinta astfel: 

- temperatura medie anuala: 10,0°C; 

- temperatura medie a lunii ianuarie: - 3,3°C; 

- perioada medie a inghetului: 95 - 100 zile: 

- temperatura medie a lunii iulie: 22,5°C; 

- precipitatii medii anuale: 500-550 mm; 

- numar mediu zile cu strat de zapada: circa 50; 

- grosimea medie a stratului de zapada: 50 - 60 cm. 

Vara insumeaza, in medie, peste 30 zile tropicale. Iarna se inregistreaza de regula temperaturi de -

100C/-200C cu alternante variabile in cele trei luni, uneori inregistrandu-se zapezi abundente si viscole. 

In regimul vanturilor, pe teritoriul orasului Sacele ca de altfel pe intreg teritoriul judetului Brasov, 

dominante sunt cele din directiile nord-est (21,9%), urmate de cele din sud-vest (8-14%). Directiei 

nord-est ii revine si cele mai mari viteze medii anuale (3,23,5 m/sec), urmata de directia est (3,2-3,3 

m/sec). 

Ceata este un fenomen meteo-climatic frecvent in acest spatiu cu lacuri si aibii de rauri; anual se 

inregistreaza 40 - 50 de zile cu ceata, cu deosebire in anotimpurile de tranzitie si iarna. 

 

Zone expuse la riscuri naturale 

Analiza efectuata la nivel judetean, pe baza datelor obtinute de la Comisia judeteana de aparare 

impotriva inundatiilor, a alunecarilor de teren sau a cutremurelor de pamant, rezulta urmatoarele: 

- nu exista zone afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa; 

- nu exista zone expuse alunecarilor de teren cu caracter potential; 

- conform SR 11100/1-93 zona studiata este situat in zona seismica '8" (MKS)sau zona 

„C“ conf. P100/92 cu KS = 0,20 si TC = 1,5 sec. 

Amplasamentul viitoarelor constructii nu este supus la riscuri naturale previzibile. 

 

Echiparea edilitara 

Alimentarea cu apa potabila 

Localitatile dispune de instalatii centralizate de alimentare cu apa potabila in zona. 

Canalizarea apelor uzate menajere 
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Reteaua de canalizare a municipiului se deverseaza in canalizarea municipiului Brasov. Apele 

pluviale se scurg liber la suprafata terenului prin rigole si santuri. Existe retea de canalizare si pe 

strada George Moroianu si pe strada Livezii. 

Alimentare cu energie termica 

Alimentarea cu caldura a imobilelor din municipiul Sacele este realizata in general in sistem local 

prin instalatii individuale legate la reteaua de gaze naturale. In zona PUZ nu exista capacitati de 

producere a agentului termic si nici retele electrice propri. 

Alimentarea cu energie electrica 

Reteaua locala de distributie de joasa tensiune (0,40 kV) este de tip aerian. Alimentarea acestei retele 

se face din posturi de transformare racordate la reteaua de distributie de medie tensiune. Iluminatul 

public este prezent in localitate. Reteaua de iluminat public, ce utilizeaza lampi de mercur sau sodiu, 

este pozata pe stalpi de betan destinati retelei de joasa tensiune. Exista retea de transmitere a datelor 

prin cablu. 

Canalizarea apelor pluviale provenite din apa meteorica si din canalizarea izvoarelor din munte 

Pe strada nedenumita exista un canal ce transporta ape meteorice si din izvoare dinspre strada Livezii 

spre strada Moroianu (nr. 237A). Tot in acest canal se deverseaza ape pluviale si din izvoare ce vin 

dinspre str.Moroianu spre sreada nedenumita. 

 

Probleme de mediu 

Calitatea globala a mediului inconjurator din teritoriul administrativ al municipiului este apreciata ca 

buna, calificativ rezultat din insumarea valorilor calitatii aerului, apei, solului si fondului forestier. 

Pentru viitor se propune conservarea si imbunatatirea calitatii mediului, printr-o judicioasa coordonare 

a factorilor poluanti atat in teritoriul administrativ, cat si in cadrul localitatii, tinandu-se seama de 

problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente sau viitoare. 

Calitatea aerului 

Sursele de poluare ale aerului sunt surse mobile cum ar fi circulatia auto, in special de-a lungul marilor 

artere. La poluarea atmosferei participa si sursele imobile, respectiv unitatile industriale si de 

depozitare, unitatile de transport local si sursele individuale de incalzire. In concluzie, sunt necesare 

masuri pentru reducerea sau eliminarea nocivitatilor direct la sursa. 

Calitatea apei 

Sursele de poluare in zona cursurilor de apa se refera in mod special la utilizatorii care pot afecta 

calitatea apelor de suprafata si subterane, prin evacuarea apelor uzate mai mult sau mai putin epurate, 

dar zona cuprinde putile surse de poluare posibile pe raul Tarlung pana la acumularea cu acelasi nume, 

putandu-se considera ca apa este de calitate foarte buna. 

Calitatea solului 

In cazul analizat, realizarea unui cadru construit cu functiunea de comert servicii si dotari aferente 

acestuia, va avea un impact pozitiv asupra factorului natural si uman, atata timp cat se va urmari 

abordarea ecologica a problemelor de urbanism si vor fi respectate principiile "Dezvoltarii durabile". 

Disfunctionaliti 

Analiza multicriteriala a situatiei existente a pus in evidenta urmatoarele disfunctionalitati, care 

reclama solutii de eliminare sau remediere: 

 situatia precara a cailor de comunicatie la nivel local 

 nivelul de dezvoltare economica destul redus 

 populatie cu un grad de pregatire relativ slaba. 

 Numarul redus al mai multor tipuri de dotari necesare 

In mod special in zona studiata disfunctionalitatile specifice sunt : 

- lipsa parcarilor 

- stada Moroianu in zona desprtirii pe sensuri se inregistreaza un numar mare de accidente 

rutiere deoarece vizibilitatea in acest loc este foarte scazuta. 
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- Lipsa dotarilor pentru servicii personale. 

 

Necesitati ale zonei de amplasament a functiunii 

Prin documentatie se propune rezolvarea disfunctionalitatilor specifice zonei studiate si anume: 

- amenajarea unor locuri de parcare 

- crearea unor dotari necesare orasului 

 

Cai de circulatie 

Prin documentatia propusa nu se schimba profilul strazilor George Moroianu si Livezilor dar se 

propun modificari in profilul strazii nedenumite astfel: strada se propune a fi asfaltata, se propune de 

asemenea ca prospectul acesteia sa fie de 5,75 m carosabil, un trotuar de 0,30-0,50m pe partea opusa 

domnului serafie (constituit din spatiu verde de aliniament), iar pe parte proprietatii domnului Serafie 

terenul ramas in urma sistematizarii verticale sa fie compus din 5 locuri de parcare si spatiu verde de 

aliniament pe langa parcari. De remarcat ca pe strada nedenumita sunt intrari in fundul curtii doar pe 

partea domnului Serafie si nici acestea nu au numere postale pe aceasta strada, proprietatile de viv-a-

vis au intrari si numere postale pe strada Livezii. 

 

Prin PUZ se propune ca sa mai fie amplasate doua parcari si pe capatul sudic al canalului pluvial. 

Amenajarea canalului pentru a putea fi folosit pentru parcari va intra in sarcina initiatorului PUZ, care 

solicita concesionarea sau inchirierea canalului si a strazii nedenumite pentru a putea efectua lucrarile 

propuse prin efort financiar propriu. 

 

capacitati de transport admise 

 Capacitatea de transport a drumurilor din zona este cea legala de pana la 5T, deoarece 

drumurile din care iese si intra drumul nenumit sunt drumuri secundare. Nu se va modifica aceasta 

capacitare de transport pe aceste drumuri 

 

B SITUATIA PROPUSA 

Suprafata propusa pentru a fi scimbata functiunea urbanistica 

Suprafata terenului situat in teritoriului intravilan al municipiului Sacele pentru care se cere 

schimbarea functiunii este de 760mp. Pentru aceasta suprafata se propune reglementare. Ternul este 

delimitat la nord – est de Bd. George Moroianu, la sud si sud-est de un canal scurgere pluviala 

(acoperit) care este proprietatea Primariei Municipiului Sacele, la est de proprietatea sotilor Peterfi 

Carol si Peterfi Eva (Bd. G.Moroianu 224A) si de proprietatea dnei Flangea Adela Roxana (Bd. 

G.Moroianu 224) si la vest de un drum (nedenumit) proprietatea Primariei Municipiului Sacele 

 

Solutia urbanistica propusa: 

Avand in vedere cerinta initiatorului si numarul redus de dotari de acest tip in municipiul Sacele se 

propune ca in cadrul lotului proprietate sa fie infiintata o spalatorie auto cu 3 posturi de lucru si un 

punct de desfacere a produselor de intretinere pentru toaleta autoturismenor, situate intr-o constructie 

parter si un nivel. La nivelul superior se doreste si infiintarea unui coafor. Acest imobil ce va cuprinde 

spalatoria auto si coaforul vor fi amplasate pe terenul liber din interiorul lotului fara a interveni asupra 

locuintei existente. Accesul la spalatorie si la coafor se face din drumul primariei nedenumit (cod 

cadastral 2148). Adiacent acestui drum vor fi amplasate si locurile de parcare pentru asteptarea la 

rand la spalatorie 5 locuri de parcare si in lateral pe canal doua locuri de parcare pentru coafor. 
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E-MAIL: paidiua@yahoo.com                                                                                                            sectorul 1,Bucuresti 
 

 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

 TITLUL 1 - PRESCRIPŢII GENERALE 

1. DOMENIU DE APLICARE 

1.1. Prezentul regulament se aplică pe terenul in suprafata de 760mp situat la adresa Municipiu Sacele, 

str. George Moroianu nr. 226, jud. Brasov, si se afla in intravilanul municipiului. Suprafata 

construibila este definita prin cote orizontale de tip „x” „y” si „z” in - STEREO 70. 

1.2. Pentru terenul situat între actualul intravilan, orice lucrări sunt condiţionate de elaborarea şi 

aprobarea conform legii a unui PUZ. Acestea vor ţine seama de prevederile prezentului regulament 

prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi urbanistice ale dezvoltării de ansamblu a 

municipiului Sacele, în conformitate cu Reglementarile Planul Urbanistic General. 

1.3. Puz-urile noi vor respecta circulatiile aprobate prin PUG, tipul functiunii urbanistice (principala 

si compatibila), racordul la reteaua de canalizare oraseneasca si inaltimea maxima admisa, indicatorii 

fiind cei stabiliti prin PUG. 

 

2. CORELĂRI CU ALTE REGLEMENTARI 

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planul Urbanistic General aprobat 

conform Legii 350/2001 si a completarilor si modificarilor ulterioare, anterior intrării sale în 

valabilitate. 

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare ale căror 

efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual, care îşi păstrează şi în prezent 

valabilitatea. 

 

3. PRINCIPII DE DEZVOLTARE SI CONDIŢII DE APLICARE 

Asigurarea unor dotarti de interes public, 

 Dotarile de interes public asigurate prin PUZ vor fi: 

◦ asigurarea a 7 locuri de parcare 

◦ asfaltarea si intretinerea drumului nedenumit. 

◦ Asigurarea scurgerii apelor pluviale pe drumul nenumit prin constructia si intretinerea unei 

rigole pe partea nordica a drumului 
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3.1. Regulamentul Local de Urbanism este executat in baza prevederilor Regulamentului General de 

Urbanism. 

3.2. Prezentul regulament este un regulament local avand un caracter obligatoriu. Prevederile sale 

permit autorizarea 

3.3. Indicatorii trecuti in RLU sunt maximi. Daca printr-un proiect, pe lotul X, nu a fost utilizata 

valoarea maxima a unui indicator acesta poate fi utilizat intr-un proiect ulterior fara a fi necesara o 

alta documentatie de urbanism, pastrandu-se functiunea urbanistica initiala. 

 

4. SITUATII SPECIALE SI DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 

4.1. Zonele ce necesita elaborarea documentatiilor PUZ: 

  ZONE FUNCTIONALE ECONOMICE 

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ sau PUD pentru terenuri ce indeplinesc simultan 

urmatoarele conditii: 

◦ suprafata lotului este mai mica de 1000,0mp 

◦ deschiderea la strada mai mica de 30,0m 

4.2. Derogări de la prevederile PUG sunt admise numai în următoarele situaţii: 

 obiective cu destinaţii semnificative pentru oras, sau care sunt propuse pe amplasamente 

reprezentative în configuraţia urbană locală. 

 Alte cazuri prevazute in acte normative (Legea 350/2001 cu modificarile ulterioare etc) 

4.3. Se poate elibera Autorizatie de construire in conditiile legilor 50 si 350 cu modificarile si 

completarile ulterioare daca lotul este deservit de retele publice de apa si canalizare 

 

5. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR 

5.1. Parcelele sunt considerate direct construibile daca respecta cumulativ urmatoarele conditii: 

A. Conditii generale: 

- Acces carosabil la drum public sau privat 

- Asigurarea accesului la energia electrica la apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate 

si a reziduurilor menajere 

- limitele laterale vor fi 0,0-3,0m fata de vecinatati 

- lmita posterioara va fi la minim 5,0m 

- alinierea constructiilor la strada va fi 0,0m-3,0m 

B. Conditii specifice urbanistice: 

Parcelele sunt considerate construibile cu functiunea de locuire dacă respectă cumulativ următoarele 

condiţii: 

CONDIŢII MINIME DE 

CONSTRUIBILITATE 

REGIM DE 

CONSTRUIRE 
U/M OBSERVAŢII 

1. IN INTRAVILANUL VECHI pe baza de P.U.Z. 

front minim 

înşiruit 

10,0 metri (cu 

acces de serviciu 

pe spatele lotului) 

POT maxim în zone 

exclusiv rezidenţiale cu P - 

P+1 nivele = 35% in 

functie de deschiderea la 

strada si suprafata lotului. 

Alinierea constructiilor la 

strada uzual la 3,0m 

Pot maxim in zone mixte= 

50% cu P+1 

cuplat 12 metri 

izolat 15 metri 

suprafaţa minimă 
înşiruit 200 mp 

cuplat, izolat 200 mp 

raport între adancimea si latimea 

parcelei 

mai mare sau 

egal cu 1  (unu) 
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Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75˚ ÷ 105˚ 

5.2. Pentru a fi construibila o parcela in intravilanul nou, va fi S minim lot =300mp. 

5.3. Parcelele cu forme neregulate cu acces dintr-un drum public de minim 3,0m, pentru locuinte 

individuale si minim 4,0m pentru locuinte colective, institutii publice, comert sau servicii sunt 

construibile daca au suprafata minima construibila conform functiunii urbanistice. 

 

6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de patru parametri: 

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 

(3) înălţimea maximă admisă. 

(4) acces dintr-o circulatie publica. 

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi 

deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă două criterii de diferenţiere a 

prevederilor regulamentului: 

(1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice şi arhitectural 

- urbanistice; 

(2) situarea într-o condiţie particulară de cadru natural (în imediata apropiere a lacurilor sau în 

interiorul unor mari culoare de vegetaţie care asigură ameliorarea climatului Capitalei). 

6.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă: 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

Articolul 1 - utilizări admise; 

Articolul 2 - utilizări admise cu condiţionări; 

Articolul 3 - utilizări interzise; 

SECŢIUNEA II:CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR 

Articolul  4 - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

Articolul  5 - amplasarea clădirilor faţă de aliniament 

Articolul  6 -  amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Articolul  7 -  amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcela 

Articolul   8 - circulaţii şi accese 

Articolul   9 - staţionarea autovehiculelor 

Articolul 10 - înălţimea maxima admisibila a clădirilor 

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor 

Articolul 12 - condiţii de echipare edilitara 

Articolul 13 - spaţii libere şi spaţii plantate 

Articolul 14 - împrejmuiri 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT) 

Articolul 16 - coeficient m 

M - ZONA MIXTA - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 

M1- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea 

L - ZONA LOCUINTELOR - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 

L1 - subzona locuinţelor individuale cu max P+1 nivele; 
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7. DIVERSE 

7.1. Planul de reglementări cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este prezentat la scara 1:500 

şi 1:1.000 

7.2.  Indicatorii urbanistici H=P+N, POT si CUT inscrisi in UTR-uri au valori maxime. In 

autorizarea curenta acestea limiteaza doar valoarea maxima a acestora, de exemplu intr-un UTR ce 

stabileste inaltimea P+6, POT 50% si CUT 3,5 se poate autoriza si o cladire cu inaltimea H=P, POT 

25% si CUT 0,25, iar din restul indicatorilor neconsumati, ulterior se poate supraetaja constructia 

initiala si/sau construi o cladire alaturi, toate acestea fara a necesita PUZ, intrucat nu depaseste 

indicatorii maximi aprobati ai zonei. 

7.3.  In tot orasul apele pluviale se vor evacua in canalele de desecare echipate si intretinute 

corespunzator tehnic. 

7.4. Toti proprietarii din oras vor intretine terenurile proprii, le vor curata de deseuri (proprii sau 

aruncate de alti oameni). Toate terenurile din intravilan vor fi imprejmuite. Pentru cei ce nu respecta 

prezentul articol se vor aplica prevederile OG 21/2002 si a legii 211/2011 republicata in anul 2014, 

conforma cu directiva CE 1774/2002. 

 

8. CIRCULATII 

8.1. profilele strazilor cu reglementarile urmatoare: 

 Profil 1 - str George Moroianu 

 Profil 2 - Strada nedenumita 

  

8.2. Pentru calibrarea strzii nedenumite si lucrarile propuse prin PUZ pe terenul primariei se va 

solicita concesionarea sau inchrierea acestuia si a canalului pentru ape pluviale si din izvoare. 

Lucrarile vor fi suportate de initiatorul PUZ 

 

9. PARCAJE 

9.1. Autorizarea executarii constructiilor si extinderilor la constructii existente se va putea face 

numai in cazul asigurarii parcajelor aferente functiunii, eventual in afara circulatiilor publice dar fara 

a bloca dezvoltarea de strazi noi necesare ansamblurilor de locuinte existente. Amplasarea parcajelor 

cu spatiile de manevra aferente se va face in incinta proprie sau in spatiul concesionat/inchiriat de la 

primarie. 

9.2. In cazul existentei unor parcaje publice sau de uz public amenajate in raza de 250 m de 

amplasament este posibila, prin exceptie, acoperirea partiala a necesarului de locuri de parcare prin 

utilizarea acestora cu acordul administratorului parcajelor. Acordul va include numarul de locuri de 

parcare pe care il poate aloca utilizatorului si intervalul orar. Parcajele publice pot fi luate in 

considerare numai pentru vizitatori sau clienti, nu si pentru locatari sau salariati. Pentru locatari si 

salariati solutionarea parcajelor se va realiza in toate cazurile exclusiv in incinta proprie. 

9.3. Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare 

si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime. 

CERINTE MINIME DE SPATII DE PARCARE PE RAZA COMUNEI CERNICA 

- Constructii administrative, birouri, financiar-bancare, comerciale 

- cate un loc de parcare la 100 mp suprafata construita desfasurata, din care minim 10% la sol; 

 

10. ZONE DE PROTECTIE 

10.1 Se constituie in zone de protectie, protectie severa si protectie de siguranta toate zonele care 

servesc regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor retele de utilitati publice 
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pentru localitate sau pentru regiune: 

 Retele edilitare majore pentru teritoriul national si regional: produse petroliere, surse de 

alimentare cu apa, alimentari cu apa pentru capitala, electrice de medie si inalta tensiune, gaze de 

medie si inalta presiune, fibra optica, canale de desecare. 

 Retele edilitare majore pentru teritoriul administrativ: alimentari cu apa, surse de alimentare 

cu apa si canalizare, electrice de joasa tensiune, gaze de joasa presiune, canale de desecare; 

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita 

conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata 

functionarii corecte si de pastrare a integritatii retelei, care este neconstruibila si are caracter de 

restrictie severa. Adoua zona este de cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele 

utilizate la anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie. Retelele care au doua tipuri 

de zone de restrictie (severa si de protectie) sunt: 

- circulatiile feroviare, transgaz, produse petroliere, lacurile de acumulare si zone de depunere 

a materialului dragat pentru caile navigabile. 

 

10.2. Canalele de desecare vor fi bordate de zone de protectie de 2,00m sau 3,00m in functie de 

latimea canalului, respectiv 2,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 4,0m-6,0m si 

3,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 6,0m-15,0m. 

 

TITLUL 2 - PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE şi UNITĂŢI 

TERITORIALE DE REFERINŢĂ 
Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform 

următorului conţinut: 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

Articolul 1 - utilizări admise 

Articolul 2 - utilizări admise cu condiţionări 

Articolul 3 - utilizări interzise 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR 

Articolul  4 - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

Articolul  5 - amplasarea clădirilor faţă de aliniament 

Articolul  6 -  amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Articolul  7 -  amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcela 

Articolul   8 - circulaţii şi accese 

Articolul   9 - staţionarea autovehiculelor 

Articolul 10 - înălţimea maxima admisibila a clădirilor 

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor 

Articolul 12 - condiţii de echipare edilitara 

Articolul 13 - spaţii libere şi spaţii plantate 

Articolul 14 - împrejmuiri 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT) 

Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) 

 

M1 - ZONA MIXTA 

Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare 
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flexibilitate in acceptarea unor functiuni diferite si un rol important de tranzitie si legatura intre zone 

functionale diferite. 

M1- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea P+1, Hmax = 10 m 

M1 - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU 

LOCUIREA 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
Zona mixtă se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de interes 

general şi public, formand în mod continuu linearităţi comerciale, depozite şi de servicii de-a lungul 

arterelor principale. Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală şi principalii poli urbani, 

conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor şi completeaza funcţiunea centrelor de 

cartier. 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel orasenesc şi de cartier; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  

consultanţa în diferite domenii şi alte servicii profesionale, birouri, cabinete medicale, etc 

- servicii sociale, colective şi personale; 

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- comert cu amănuntul si mic gros; 

- parcaje la sol 

- spaţii libere pietonale,; 

- spaţii plantate - scuaruri; 

- locuinţe individuale si colective, cu partiu obişnuit sau cu partiu special care includ spaţii pentru 

profesiuni liberale; 

- spalatorii auto 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale funcţiuni care admit 

accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific şi vor fi 

prevazute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitaţile în care accesul publicului nu este 

liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta şi sa nu formeze 

segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte fuincţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii 

locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; se admite completarea cu clădiri comerciale în 

interspaţiile dintre locuinte cu condiţia să se respecte insorirea si sa menţina accesele carosabile şi 

trecerile pietonale necesare, vegetaţia existenta şi sa se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de 

locuit din imediata vecinatate. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

Se interzic următoarele utilizări: 

- activitaţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii altele decat cele ce folosesc functiunii de baza; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurand arhitectura şi deteriorand finisajul 

acestora; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; 

- curăţătorii chimice; 

- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitaţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
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- activitaţi care utilizeaza pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din 

instituţiile publice; 

- orice alte utilizari decat cele cuprinse la articolele 1 si 2 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- în cazul construcţiilor publice (in constructii noi) dispuse izolat, terenul minim este de 700 mp, cu 

un front la stradă de minim 15.00 metri; 

- pentru celelalte categorii de funcţiuni (in constructii noi), se recomanda lotizarea terenului în parcele 

avand minim 500 mp şi un front la strada de minim 12.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre 

doua calcane laterale şi de minim 15.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau 

independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe 

parcele adiacente. Pentru aceste cladiri se va asigura transport cu auoto pana la 1t. 

- în cazul parcelarului existent suprafaţa minima a parcelei construibile este de 200 mp (doar la 

regimul de construire insiruit. iar pentru reparcelari in regim de construire cuplat si izolat de 250mp 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 0 - 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţa de aliniament se va respecta o 

retragere de minim 5.00 metri. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu Codul Civil 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 5.00 metri; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana 

la o distanţa de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixta 

şi zona rezidenţiala, o funcţiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor 

cladiri numai cu o retragere faţa de limitele laterale ale parcelei egală cu 1,0m; 

- în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia 

respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

In cazul in care una dintre constructii are functiunea de locuit sau alta functiune care necesita 

iluminare naturala distanta minima intre cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai 

puţin de 5.00 metri; in cazul in care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice 

de insorire distanta intre cladiri poate fi redusa la jumatate din înalţimea celei mai înalte dar nu mai 

puţin de 3,5 metri; 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat cel putin un acces carosabil de minim 4.00 metri 

laţime, în mod direct, dintr-o circulaţie publică; pentru utilizari care nu implica accesul publicului este 

posibil ca accesul carosabil sa se faca printr-un drept de trecere legal obtinut prin una din proprietaţile 

învecinate; 
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- numarul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice; 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile piiblicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţîonare precum şi pentru accese de serviciu; 
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate 
sau cu dificultăţi de deplasare. 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice sau in spatii concesionate sau inchiriate in acest scop; pentru 

norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 

va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanţa de maxim 250 metri 

de amplasament; 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

M1 H = P+1, 

- inaltimea maxima admisa este P+1 respectiv 10,0m pana la coama; 

- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, cladirea se poate retrage de la 

aliniament 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care sa ţină seama 

de rolul social al strazilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de 

arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor 

actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii 

şi avize suplimentare. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verti-

cală la reteaua publica de canalizare 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

M1 spatiu verde 20% 

- Spatiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafata incintelor, minim: 

 20% pentru cladiri cu destinatii comerciale 

 30% pentru locuinte 

Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand 

peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 

schimb alti arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore 

la fiecare 100 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje. 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii 

sau cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o 
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parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea 

înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu 

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m 

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii si iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele 

etc. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

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

M1 POT = 50%, 

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. 

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

M1 CUT = 1,1 

 

L - ZONA LOCUINŢELOR (ZONA REZIDENTIALA) 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone), diferenţiate din următoarele 

puncte de vedere: 

 Funcţional: 
- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici si mari; 

- caracterul ţesutului urban: 

- omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, 

- mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie 

manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă; 

 Morfologic: 

- tipul parcelarului: 

- rezultat din evoluţia localităţii în timp 

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole (prin 

operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice); 

- configuraţia în raport cu spaţiul stradal: 

- spontan ordonata in raport cu traseul liber (rezultat din evolutia in timp) al strazilor 

- geometric ordonata in raport cu trasee prestabilite 

- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii 

principale – construcţii secundare – anexe) 

- tip rural: parcele înguste şi foarte adanci rezultate din diviziunea unor proprietăţi agricole, 

permiţand numai construcţia locuinţelor tip vagon la fata si cultivarea in adancime, dispuse prin 

retragere pe aceeaşi limită de nord a fiecărei parcele şi oferind astfel în imaginea străzii numeroase 

calcane; 

- volumetria; regim de construire: discontinuu, înălţime mică (P - P+1 niveluri), mod de 

terminare al volumelor în şarpantă; 

- spaţiul liber: continuu (vizibil din circulaţiile publice – notă caracteristică pentru marea 

majoritate a cartierelor rezidenţiale cu locuinţe individuale sau colective mici, în care grădinile de 

faţadă vizibile prin gardurile transparente), abuziv discontinuu prin înlocuirea unora dintre 

împrejmuirile transparente către stradă cu împrejmuiri opace; 

 vechime: - exprima atat capacitatea locuintelor de a satisface cerintele actuale de locuire cat 

si starea de viabilitate - locuinţe vechi şi locuinţe noi; 

 calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul 

de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor,  

Evoluţia ipotetică a orasului susţinută prin prevederile regulamentului este următoarea: 
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- tranzitia catre un alt tip de locuire, regim de construire si volumetrie 

- menţinerea zonelor bine constituite in tesutul traditional, cu cresterea coerentei  în cazul 

intervenţiilor punctuale; 

- reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare; 

- extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi zone de locuinţe individuale şi 

colective pe baza unor operaţiuni funciare de comasare si relotizare 

Structurarea reglementarilor zonei rezidentiale s-a facut astfel: 

Locuinte joase (P-P+1) 

L1 – subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P-P+1 niveluri 

◦ Locuintele reglementate prin Cod Civil pot ajunge la maxim P+1+M 

◦ Locuintele reglementate prin RLU 2017 pot ajunge la maxim P+1 

 

ZONELE DE LOCUINTE JOASE L1 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

se admit următoarele utilizări 

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P-1 niveluri in regim de construire izolat si cuplat. 

- reparatii si extinderi la locuintele existente. 

- locuinţe individuale în regim de construire continuu si discontinuu; 

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- pensiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare 

- parcaje la sol; 

- spatii verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului 

- spaţii libere pietonale; 

ARTICOLUL 2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

se admit conditionat următoarele utilizări 

- Conditia obligatorie pentru oricare dintre utilizari este pastrarea tramei stradale 

- locuinţe individuale cu maxim P+1 nivele în regim de construire continuu si discontinuu; 

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- anexe gospodaresti care nu produc murdărie (garaj, magazie, etc) in suprafata totala construita 

desfasurata de maxim 50 mp/unitate locativa; 

- adaposturi pentru maxim 5 animale de casa 

- sere de maxim 200 mp care sa nu fie vizibile din spatiu public 

- panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 4,00 m inaltime se admit numai pentru 

activitatea proprie; amplasarea panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5,00 

m de limita proprietatilor invecinate 

- se admite mansardarea clădirilor parter sau parter si etaj existente, cu luarea în calculul 

coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafeţe desfăşurate pentru nivelul mansardei de maxim 

60% din aria unui nivel curent; 

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu 

condiţia ca suprafaţa acestora sa nu depăşească 200 mp ADC, sa nu reprezinte mai mult de 30% din 

suprafaţa desfasurata a constructiei, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 

autoturisme concomitent, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 2200 şi să nu 

utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi/sau producţie 

- Pentru toate functiunile este obligatorie solutionarea integrala a spatiilor de parcare si manevre 

auto in incinta 

- Se admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia pastrarii ponderii locuirii in 
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proportie de minim 70% 

- spatii de intretinere corporala şi recreere în spaţii acoperite; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, discoteci etc.; 

- se admite amplasarea atelierelor de intretinere auto cu capacitate de maxim trei posturi care 

nu includ activitati cu nivel de zgomot sau alte noxe peste cel admis in zona de locuit (tinichigerie, 

service auto, spălătorii auto, etc) 

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

se interzic următoarele utilizări: 

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale sau activitati manufacturiere care depăşesc 

suprafata de 200 mp ADC (sau 30% din suprafaţa desfasurata), sau care genereaza transporturi grele, 

sau care atrag mai mult de 5 autoturisme concomitent, care sunt poluante, sau care au program 

prelungit peste orele 2200 sau care utilizeaza terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 

autovehicule mici pe zi sau orice transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, 

prin deşeurile produse ori prin programul de activităţi; 

- anexe gospodăreşti care produc murdărie sau alte posibile dezagremente (latrine, grajduri etc) 

- depozitare en gros 

- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor; 

- depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din 

circulaţiile publice; 

- autobaze şi staţii de întreţinere auto; 

- panouri pentru reclame cu suprafata mai mare de 2,00 mp instalate in curti sau pe fatade 

- lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de 

pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice 

- orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- se considera construibile parcelele care respecta reteaua stradala a parcelarului protejat cu 

deschiderea la strada de minim 12m; 

- se considera construibile parcelele care respecta conditiile 5.1.B din Titlul I a RLU; 

- parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinuta 

pe una dintre parcelele adiacente care are iesire la drumul public, servitute avand latimea de minim 

3.0m 

- adancimea parcelei este mai mare sau egala cu lăţimea; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- pot face exceptie garajele situate pe strazi secundare si spatiile comerciale cu suprafata 

construita desfasurata sub 25 mp; acest tip de constructii se pot amplasa la aliniament cu conditia ca 

nu afecteze domeniul public (deschidere usi, rampe, trepte, etc) 

- banda de construibilitate are o adancime de maxim 15,0 m de la alinierea cladirilor 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
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- clădirile vor fi dispuse pe parcela cu respecta conditiile din RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B  

privind limitele laterale si limita posterioara; 

- se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; fac 

exceptie cazurile in care in banda de construibilitate exista, la data aprobarii prezentului regulament, 

constructii legal executate pe limita de proprietate, in aceste cazuri este obligatorie alipirea la calcan 

pentru constructii cu functiuni similare; mai este permisa amplasarea pe limita de proprietate in cazul 

in care exista un proiect de cuplare pe calcan pentru o constructie cu functiune similara. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egala cu înălţimea la cornişe a 

clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 3,5m; 

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin 

drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3.50 m lăţime; 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei 

- pentru numarul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul 9 din titlul 1 – prescriptii 

generale 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înălţime maxima admisibila la cornişa 10,00 metri (P+1); se admite un nivel mansardat inscris 

in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita 

- se admite un nivel suplimentar in intersectii, 

- in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la 

streasina/cornisa pentru ambele constructii 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile 

învecinate 

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile; 

- se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor. 

- se interzice realizarea unor mansarde false 

- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu 

cladirea principala 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare existente in oras; 

- se va asigura în mod special evacuarea rapida şi evacuarea apelor meteorice prin sistematizare 

verticală spre canalizarea pluviala; 

- se admit în mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitãtii de racordare la viitoarele 

retele de apã si canalizare si cu conditia respectãrii normelor de protectie sanitarã si obtinerii avizului 

agentiei de protectie a mediului. 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- spatiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafata parcelelor 

- spatiile verzi la loturile de 300mp sau mai mici, vor fi de minim 30% 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori ; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda şi gradina vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 

- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti 

existenti avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se 

vor planta in schimb alti arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere 
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- se recomanda plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori şi de pomi fructiferi; 

- in lipsa acordului vecinului, arborii se vor planta la 2,00 m de limita de proprietate comuna 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje; din acelasi motiv 

se recomenda inglobarea parcajelor in cladirea principala, supra sau subteran. 

se recomanda ca minim 25% din terasele neutilizate si 10%din terasele utilizate ale constructiilor sa 

fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile 

invecinate 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- gardurile spre strada vor avea înălţimea de maxim 2.00 m. şi minim 1.80 m din care un soclu 

opac de 0.60 m. şi o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; 

- gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima 2,20 m si se 

recomanda a se realiza din materiale opace 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

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

L1   - POT maxim = 35 %, 

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

L1   - CUT maxim = 1,4 

 

Intocmit 

arh. Marcela Antoaneta Paidiu 
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