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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT 

PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS 
 

(1) Regulamentul Local de Urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent 

Planului Urbanistic General, cuprinde şi detaliază prevederile Planului Urbanistic General referitoare 

la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a 

volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, în concordanţă cu Regulamentul General de 

Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996. 

(2)  a. Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei 

publice locale şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe întreaga 

Unitate Administrativ Teritorială. 

b. Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile cu caracter militar şi special, care se 

autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege. 

(3) Prevederile prezentului regulament sunt valabile pentru o perioada de 10 ani de la data 

aprobării sale de către Consiliul Local. 

(4) Prin prezentul regulament se stabilesc zonele din Unitate Administrativ Teritorială unde 

autorizatiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor prezentului Plan Urbanistic General 

si Regulamentului Local de Urbanism. 

(5) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic General, contine 

norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. Autorizatiile de construire se 

vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului avizate conform legii. 

(6) Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului localităţii 

se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic General şi Regulamentului 

Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform 

prevederilor legale. 

(7) Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu 

caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi 

amenajarea teritoriului. 

(8) Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de Urbanism trebuie să asigure corelarea 

intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea 

interesului public. 
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2. BAZA LEGALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

La baza elaborării Regulamentului stau în principal: 

  

 

  

Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

Ordinul MDRL nr. 839/2009 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii 

Legea nr. 350/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

Ordinul nr. 233/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism 

Legea nr. 363/2006 
Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national – Sectiunea I – Retele de transport 

Legea nr. 171/1997 
Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national – Sectiunea II – Ape 

Legea nr. 5/2000 
Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national – Sectiunea III – Zone protejate 

Legea nr. 351/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national – Sectiunea IV – Reteaua de localitati 

Legea nr. 575/2001 
Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national – Sectiunea V – Zone de risc natural 

Codul civil Privind codul civil 

HGR nr. 525/1996 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 

Ordinul comun al MLPAT, MapN, MI si SRI nr. 

34/N/1995, M/30/1995, 3422/1995, 4221/1995 

Pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea 

documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, 

precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea 

executarii constructiilor. 

Ordinul MLPAT nr. 13N/1999 
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare 

si continutul cadru al planului urbanistic general 

Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare 

si continutul cadru al planului urbanistic zonal 

Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare 

si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu 

Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 
Pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea 

regulamentelor locale de urbanism 

Legea nr. 184/2001 republicata Privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 

Ordinul comun al MLPAT, MI, SRI, STS, MApN, 

MI, SIE, SPP nr. 3376/MC/1996, 2102/1996, 

4093/1996, 14083/1996, M 3556/1996, 

667/C1/1996, 2012/1996, D 821/1996 

Pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu 

caracter militar 

Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind calitatea in constructii 

Legea locuintei nr. 114/1996 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind locuintele 

HGR nr. 907/2016 

Privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

funanțate din fonduri publice 

HGR nr. 273/1994 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora 

HGR nr. 925/1995 

Pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si 

constructiilor 

Ordinul nr. 735/2015 al MT 
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române 

privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a 
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condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente 

obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot 

constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta 

siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României 

RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 

HGR nr. 862/2016 

Pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este 

obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, 

precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda 

de protecție civilă 

  

HGR nr. 571/2016 

Pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care 

se impun analizarii si/sau autorizarii privind securitatea la 

incendiu 

Ordinul comun al MLPAT si Ministerului Culturii nr. 

589/D/1992, 130/1991 cu modificarile ulterioare 

Privind unele masuri ce se impun in vederea impiedecarii 

degradarii, distrugerii, precum si protejarii bunurilor imobile 

cu valoare de patrimoniu 

HGR nr. 31/1996 

Pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor 

de urbanism privind zone si statiuni turistice si a 

documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul 

turismului 

HGR nr. 62/1996 

Privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de 

dezvoltare precum si a criteriilor de realizare a acestora 

pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General 

Ordin MLPAT nr. 189/2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-

2012 - Revizuire NP 051/2000" 

HGR nr. 584/2001 Privind amplasarea unor obiective de mobilier urban 

Ordinul nr. 371/2002 al MIR 

Pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice 

specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente 

Sistemului national de transport prin conducte al produselor 

petroliere 

Norme/2007 ale Ministerului Transporturilor 
privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona 

drumurilor şi a podurilor 

Ordinul MTCT nr. 562/2003 

Pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism 

pentru zone construite protejate (PUZ)” 

HGR nr. 382/2003 

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele 

minime de continut ale documentatiilor de amenajare a 

teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale 

HGR nr. 447/2003 

Pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de 

elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de 

teren si inundatii 

Ordinul comun al MLPAT, DAPL, MAPPM nr. 

62/N/190/288/1955/1998 
Privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale 

HGR nr. 230/2003 

Privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor 

nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor 

acestora 

Hotararea C.J. Alba nr. 27/1999 
Privind zonele naturale protejate si monumentele naturii din 

judetul Alba 

Lista monumentelor istorice 2015 a MCC  

Legea nr. 422/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind protejarea monumentelor istorice 

Ordin nr. 1964 din 13/2007 

 

Privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 

siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a 

retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania 

Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind apele 

Legea nr. 481/2004 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind protectia civila 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VINŢU DE JOS – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

7 

Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind Codul fiscal 

OUG nr. 27/2003 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind procedura aprobarii tacite 

OG nr. 43/1997 republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind regimul drumurilor 

Ordinul nr. 6/139/2003 al MLPAT, MAP 

Privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul 

urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii 

fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile 

publice de interes national si judetean 

Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 

necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean 

si local 

HGR nr. 53/2011 

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publica, necesara realizarii unor obiective de interes 

national, judetean şi local 

HGR nr. 540/2000 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a 

drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata 

deschise circulatiei publice 

HGR nr. 1/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind administratia publica locala 

Legea nr. 98/2016 
Privind achizitiile publice 

 

Legea nr. 213/1998 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind proprietatea publica si regimul juridic al acestora 

Legea nr. 241/2003 
Pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind fondul funciar 

OUG nr. 54/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele din 

fondul forestier national afectate de incendii 

Legea nr. 7/1996 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind cadastrul si publicitatea imobiliara 

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind regimul juridic al contraventiilor 

Legea nr. 180/2002 
pentru aprobarea OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contaventiilor 

HGR nr. 521/1997, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea 

lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de 

constituire a băncilor de date urbane, cu modificările si 

completările ulterioare 

Legea nr. 33/1994, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
Privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

HGR nr. 583/1994 

de apobare a REGULAMENTULUI privind 

procedura de lucru a comisiilor pentru 

efectuarea cercetării prealabile in vederea 

cercetării prealabile in vederea declarării utilitarii publice 

pentru lucrări de interes naţional sau de interes local 

HGR nr. 834/1991, cu modificările si completările 

ulterioare 

Privind stabilirea si evaluarea unor terenurideţinute de 

societatiile comerciale cu capital de stat 
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Criterii nr. 2665/1992, cu modificările si 

completările ulterioare 

Privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul 

societatilor comerciale cu capital de stat 

Legea nr. 451/2002 
pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata 

la Florenta la 20 octombrie 2000 

Legea nr. 248/2006 

pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra protectiei si 

promovarii diversitatii expresiilor culturale adoptata la Paris 

la 20 octombrie 2005 

Legea nr. 2/1968 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
Privind organizarea administrativa a teritoriului national, 

Ordin nr. 2701/2010 

Pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului si de urbanism 

Ordinul Ministrului Culturii 

si Cultelor nr. 2518 din 04.09.2007 

 

OUG nr. 195 din 22.12.2005, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Privind metodologia de aplicare a procedurii de descarcare 

de sarcina arheologica 

 

Privind protecţia mediului 

Ordin nr. 119 din  14.02.2014, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind modul de viaţă al populaţiei 

 

 

 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE     
 

(1) Regulamentul cuprinde norme obligatorii pt. autorizarea executării construcţiilor pt. 

orice categorie de terenuri, atât în intravilan cât şi în extravilan, în limitele teritoriului 

administrativ al comunei Vinţu de Jos, jud. Alba. 

(2) Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşele cu propuneri va fi marcat pe teren 

prin borne care vor fi instalate pe elemente geografice, cadastrale şi administrative. 

(3) Zonificarea funcţională a localităţii s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi pe care 

le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu, pe baza cărora se stabilesc condiţiile de 

amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale. 

(4) În cadrul localităţii se vor delimita unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.-uri), care sunt o 

reprezentare convenţională cuprinzând o zonă a teritoriului cu o funcţiune predominantă, 

omogenitate funcţională. Fiecare trup al intravilanului va corespunde unuia sau mai multor U.T.R.–

uri. 
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II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL 
ADMINISTRATIV AL COMUNEI VINŢU DE JOS 
 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI ŞI 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

 

 (1) Funcţiunea principală a extravilanului comunei este de teren agricol, păduri, păşuni, livezi, 

fâneţe. Folosinţele terenului din extravilan sunt evidenţiate în planşa Încadrare în Teritoriu. 

Modificarea acestor suprafeţe este permisă numai în sensul utilizării superioare a terenului agricol. 

 În anul 2012 bilantul teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ propus 

conform P.U.G. este următorul: 

 

Bilant Teritorial UAT Vintu de Jos 

 

 Arabil – 2797 ha 

 Păduri – 2915 ha 

 Vită de vie – 20 ha 

 Păsuni – 1571 ha 

 Fânete – 685 ha 

 Livezi – 25 ha 

 Terenuri ape si ape cu stuf – 197 ha 

 Căi de comunicatii, CF – 212 ha 

 Curti constructii – 294 ha 

 Terenuri neproductive/ degradate – 246 ha 

TOTAL UAT – 8862 ha din care 1408.8518 ha – intravilan propus prin prezentul PUG 

 

 (2) Este permisă executarea de construcţii pe terenurile agricole din extravilan, fără a primi o 

delimitare ca trup al intravilanului, numai cu următoarele funcţiuni: 

Adăposturi temporare pentru animale; 

Anexe gospodaresti la exploatatiile agricole; 

Spatii de depozitare temporară a recoltelor şi utilajelor agricole; 

Reţele tehnico-edilitare, amplasate grupat, în imediata apropiere a căilor de comunicaţie existente. 

 (3) Nu se admit construcţii pe terenurile agricole din clasa I şi II de calitate, pe terenuri 

amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare sau plantate cu vii şi livezi. 

 (4) Este interzisă executarea construcţiilor pe terenurile cu destinaţie forestieră şi în zonele 

de protecţie a cursurilor de apă, cu excepţia drumurilor de traversare, a podurilor şi a lucrărilor de 

gospodărire a apelor. 

 (5) Extinderea intravilanului comunei Vinţu de Jos pe terenurile din extravilan se realizează 

în următoarele scopuri: 

• pentru extinderea zonei de locuit; 

• pentru asigurarea amplasamentelor necesare dezvoltării unor activităţi economice; 

• pentru realizarea unor reţele tehnico-edilitare. 

 Extinderea intravilanului se poate realiza numai pe terenuri neproductive sau de clasă 

inferioară de calitate (păşuni). 

 (6) Autorizarea amplasării de construcţii pe terenurile cu valori naturale şi/sau antropice 

protejate prin prezentul regulament este interzisă. În cazul siturilor arheologice se pot autoriza 

construcţii numai după eliberare de sarcina arheologică. 

 (7) Funcţiunea principală a comunei Vinţu de Jos împreună cu satele aparţinătoare este 

locuirea, iar principalul beneficiar al activităţii de reglementare este populaţia acesteia. Toate 

reglementările vor avea în vedere dezvoltarea durabilă a localităţii, prin asigurarea necesităţilor 

locuitorilor săi actuali cât şi a generaţiilor viitoare. 
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 Este permisă autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan pentru 

toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de 

prezentul Regulament. 

 În intravilanul localităţilor de pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos, se stabilesc 

următoarele categorii de terenuri care sunt protejate prin prezentul Regulament: 

• cursuri de apă; 

• spaţiile verzi plantate cu vegetaţie arboricolă; 

• zonele în care sunt amplasate monumente naturale şi de arhitectură declarate. 

• trama stradală a localităţii. 

 

 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA 

INTERESULUI PUBLIC 

 

 (8) Este interzisă amplasarea de construcţii, chiar temporare, în zonele de risc natural 

(alunecări, eroziuni, inundaţii, scurgeri de torenţi etc.), cu excepţia acelor construcţii şi amenajări 

care au ca scop înlăturarea riscului respectiv. 

 (9) Construcţiile realizate pe terenuri supuse unui risc natural redus (pante accentuate, terenuri 

cu portanţă redusă etc) vor fi dotate cu amenajări şi construcţii specifice: ziduri de sprijin, drenuri, 

măsuri de fixare a terenului etc. 

 (10) Construcţiile cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice (poluarea terenului) vor 

putea fi amplasate numai în zonele funcţionale ale unităţilor agricole şi industriale, care vor fi 

amplasate la periferia intravilanului sau în trupuri independente. 

 (11) Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în Planul de Încadrare în 

Teritoriu al comunei Vinţu de Jos a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publică. 

 Pentru căile de comunicaţie se permite deschiderea şi lărgirea drumurilor, modernizarea 

acestora precum şi lucrările de artă aferente (poduri, ziduri de sprijin, etc.) 

 (12) se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în P.U.G a terenurilor libere 

rezervate pentru lucrări de utilitate publică. Acestea sunt: 

l căile de comunicaţie: deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor, modernizarea intersecţiilor 

existente precum şi lucrările de artă aferente (poduri, ziduri de sprijin etc.) 

l clădirile şi terenurile necesare dotărilor de învăţământ, sănătate, cultură, sport, administraţie 

publică; 

l zonele de protecţie sanitară, spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor sportive; 

l terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare. 

 (13) Se interzice amplasarea, pe terenurile aparţinând domeniului public, aferente dotărilor 

de învăţământ, sănătate, cultură, sport, administraţie publică existente, a obiectivelor cu alte 

funcţiuni.    

 

6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR , 

AMPLASAREA ŞI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII ALE CLĂDIRILOR 

 

• noile loturi vor avea o adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei (excepţie 

făcând terenurile pe care relieful accidentat nu permite acest lucru) 

• amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu respectarea  zonei de 

protecţie corespunzătoare categoriei drumului respectiv; (DN – 26m, DJ – 24m, DC – 20m) 

• loturile construibile vor avea o suprafaţă de minim 150mp pentru locuinţe înşiruite, 300mp 

pentru locuinţe cuplate şi izolate 

• loturile pentru locuinţe din noile extinderi de intravilan vor fi construibile daca vor avea 

suprafaţa de minim 500 mp. 

• frontul la stradă va fi de minim 8 metri pentru locuinţe înşiruite şi minim 12m pentru 
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 locuinţe cuplate şi izolate. 

• pentru construcţiile noi, retragerile faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din 

înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri, iar retragerea faţă de limitele posterioare va fi de 

minim jumătate din înălţimea la cornişă, dar  nu mai puţin de 5m. 

 

7. REGULI CU PRIVIRE LA CIRCULAŢII ŞI ASIGURAREA ACCESELOR 

OBLIGATORII 

 

(14) Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor din interiorul localităţilor. 

 a. Prin străzi se înţeleg drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: 

stradă, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc. 

 b. Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac 

parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi. 

 c. Străzile din localităţile urbane mici sau rurale au următoarele funcţii şi caracteristici: 

• străzi principale – cu două benzi de circulaţie pentru trafic dublu; 

• străzi secundare – cu o singură bandă de circulatie pentru trafic de intensitate redusă; 

 d. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile urbane mici sau 

rurale se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa 

circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului 

înconjurator, conform studiilor de impact, planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, de 

anchetele de trafic şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor 

cu handicap şi ale celor de vârsta a 3-a, precum şi pentru amenajarea pistelor pentru biciclişti. 

 e. Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizării şi reabilitării străzilor 

din localităţile urbane mici şi cele rurale se avizează de către administratorul acestora. 

 f. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile rurale se vor respecta 

„Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicate în 

monitorul oficial al României, partea I, nr.138 bis/6.IV.1998. 

(15) Accese obligatorii 

• parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4m lăţime dintr-

o circulaţie publică, în mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obţinut prin una din 

proprietăţile învecinate; 

• se vor asigura, direct sau prin servitute, accese pietonale la toate parcelele  construite. 

• Fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 5.5m.  Pentru 

lungimi mai mari ale acestora, se va elabora P.U.Z. Pentru a studia şi permite accesul şi intervenţia 

mijloacelor de stingere a incendiilor; 

• În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a  persoanelor cu 

disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare; 

 

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

(16) Autorizarea executării construcţiilor în intravilanul localităţii se poate face numai cu condiţia 

asigurării dotărilor tehnico-edilitare minime aferente. Acestea sunt: 

• alimentarea cu energie electrică; 

• asigurarea unui punct de alimentare cu apă potabilă; 

• colectarea şi depozitarea în condiţii ecologice a apelor menajere reziduale şi a deşeurilor. 

 

• toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de 

echipare edilitară existente. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija 

şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• amplasarea fântânilor se va face la cel puţin 10m de orice sursă posibilă de poluare (latrină, 
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grajd, depozit de gunoi sau deşeuri animale); 

• toate deşeurile organice vor fi depozitate pe platforme betonate; 

 

9. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 

 

• în cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi în suprafaţă de minim 30%, 

 care vor fi amplasate astfel încât să participe şi la agrementarea spaţiului public. 

• se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării noilor construcţii, arborii  importanţi 

existenţi având peste 4 metri înălţime şi diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui 

arbore, se vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv. 

• terenul care nu este acoperit cu construcţii şi circulaţii carosabile şi pietonale, va fi acoperit 

cu gazon şi plantat cu un arbore (nu arbust) la fiecare 100mp. 

• parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. Parcajele publice vor fi de 

asemenea înconjurate cu un gard viu de 1.2m înălţime. 

• împrejmuirea către domeniul public va fi joasă, cu un soclu opac de maxim 0.4 m, înălţimea 

totală maximă 1.8m, împrejmuirea fiind transparentă, lăsând vizibilă clădirea şi curtea; 

• se interzic gardurile opace din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, policarbonat, P.V.C. sau 

sticlă armată. 
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STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI 
 

Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate 

conform următorului conţinut 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

UTILIZĂRI ADMISE 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

UTILIZĂRI INTERZISE 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

 

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,  DIMENSIUNI) 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI  POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE  ACEEAŞI PARCELĂ 

CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

ÎMPREJMUIRI 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
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IV. PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE ŞI SUBZONE UNITĂŢI TERITORIALE DE 

REFERINŢĂ (UTR-URI) 

 

ZCP - Zone construite protejate 

 

• Lista monumentelor (2010) clasate la data elaborării prezentului regulament: 

 

A. Situri istorice şi arheologice de importanţă naţională şi internaţională: 

 

• Biserica ortodoxă cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", Vinţu de Jos, datând din jurul 

anului 1700. Este situată în localitatea Vinţu de Jos, str. Bisericii nr. 18. Cod. LMI -AB-II-a-A-

00396. 

• Ansamblul Bisericii Evanghelice -Vinţu de Jos, datând din sec. al XIV-lea, cu modificări 

ulterioare. Este situat în localitatea Vinţu de Jos, str. Mureşului, nr. 9. Cod. LMI -AB-II-a-A-00393. 

Ansamblul este format din: 

Biserica propriu-zisă datând de la sfârşitul sec. XIII – prima parte a sec. XIV, cu modificări la 

mijlocul şi în a doua parte a sec sec. XV şi începutul sec. XVI, când biserica trece la reformaţi.1 

Cod. LMI -AB-II-a-A-00393.01 

Zidul de incintă, construit la mijlocul sec. al XV-lea, fără rol de apărare. Cod. LMI -AB-II-a-A-

00393.22 

Ansamblul Bisericii Evanghelice din Vurpăr, datând din prima parte a sec. al XIV-lea. Este situat în 

localitatea Vurpăr, nr. 62 A.  Cod. LMI -AB-II-a-A-00397. Ansamblul este format din: 

Biserica propriu-zisă datând din 1300-1350, a suferit unele modificări ulterioare mai ales la 

începutul sec. XVI, când biserica trece la reformaţi.3 Cod. LMI -AB-II-a-A-00397.01 

Zidul de incintă, construit la mijlocul sec. al XV-lea, fără rol de apărare. Cod. LMI -AB-II-a-A-

00397.24 

 

B. Situri istorice şi arheologice de importanţă locală şi zonală: 

 

• Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului, situate pe un pinten stâncos de pe malul stâng al 

Văii Vinţului, la cca. 3,5 km amonte de confluenţa acesteia cu Mureşul.  Cod. LMI -AB-I-s-B-

00087; 

• Ruinele Castelului Martinuzzi / Bethlem, construit pe locul unei mănăstiri dominicane de 

sec XIV, de către guvernatorul Transilvaniei, cardinalul Gheorghe Martinuzzi (1482-1551) şi 

principele Gabriel Bethlen la inceputul sec. al XVII-lea. Este situat în localitatea Vinţu de Jos, str. 

Mihai Eminescu, nr. 27. Cod. LMI -AB-II-m-B-00394. 

• Complexul monastic romano-catolic, construit în prima parte a sec. XVIII (1726) de către 

refugiaţii bulgari de religie catolică. Este situat în localitatea Vinţu de Jos, str. Preot Maniu Nicolae, 

nr. 6. Cod. LMI -AB-II-a-B-00395. Ansamblul cuprinde: 

Biserica romano-catolică (1726). Cod. LMI -AB-II-a-B-00395.1 Claustru. Cod. LMI -AB-II-a-B-

00395.2. 

• Conacul Kendeffi-Horvath. Este situat în localitatea Vurpăr, nr. 122. Mai este cunoscut de 

către localnici sub numele de "Pivniţele lui Farkaş" şi/sau Reşedinţa administraţiei capitlului 

Biserici catolice din Alba Iulia. 

• Pe baza concluziilor la Planului Urbanistic General, cf. Legii 350/2001 cu modificările 

ulterioare şi cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 este delimitată şi insituită Zona Construită Protejată. 

Aceasta este subîmpărţită în Unităţi Teritoriale de Referinţă. 

 
1 Şerban, 1973 p. 305-308 
2 Ibidem. 
3 Şerban, 1973 p. 305-308 
4 Ibidem. 
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• Pe baza concluziilor la Planului Urbanistic General, clădirile din interiorul Zonei Construite 

Protejate au fost clasate în categorii valorice şi marcate ca atare în planşa “Obiective de Patrimoniu”. 

Pentru obiectivele de patrimoniu, prezentate în articolul (21) de mai sus, se instituie următoarele 

reglementări: 

• clădiri monument istoric, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în anul 

2010 (intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific, conform legii). 

• Pentru restul clădirilor cuprinse în Zona Construită Protejată se instituie următoarele 

reglementări: clădiri cu valoare artistică ambientală – pentru această categorie este interzisă 

desfiinţarea totală sau parţială, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale 

caracteristice. 

• Anexele prezentului regulament cuprind lista imobilelor din categoriile a şi b. 

• În interiorul zonelor de protecţie arheologică, marcate ca atare în planşa “Obiective de 

Patrimoniu” se va obţine în mod obligatoriu avizul DJCCPCN, prin care se va impune, după caz, 

funcţie de locaţia, tipul şi suprafaţa lucrărilor de construire propuse, evaluarea, supravegherea sau 

cercetarea arheologică preventivă. 

• Organizarea, desfăşurarea şi jurizarea concursurilor de soluţii pentru amplasamente situate în 

zone de protecţie a monumentelor istorice sau în interiorul zonelor construite protejate să se facă în 

colaborare cu DJCCPCN. 

 

 

ZCP – ZONE CONSTRUITE PROTEJATE – ANSAMBLURI URBANE ŞI MONUMENTE 

ISTORICE 

Reguli particulare cu privire la modul de ocupare a terenurilor şi modul de construire în zonele 

de ansambluri urbane şi monumente istorice clasate în Lista Monumentelor  Istorice 2010 

 

Reglementările care se aplică monumentelor istorice, conform Legii 422/2001, sunt aplicate 

tuturor construcţiilor, monument istoric sau nu, aflate în interiorul Ansamblurilor Urbane 

Protejate şi parcelelor Monumentelor Istorice. 

 

Extras din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

 

Monumentele istorice se clasează astfel: 

   a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală; 

   b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.    

• Pentru fiecare monument istoric se instituie 

zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în 

funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asi-

gură conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit 

sau natural. 

• Autorităţile publice locale competente vor in-

clude în planurile urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de protecţie delimitate 

• În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de 

utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism 

aprobate şi avizate conform legii. 

• Monumentele istorice sunt protejate indiferent 

de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. 

• Protejarea monumentelor istorice este parte 

componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de 

amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local. 
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• Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă 

desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de pro-

tecţie este interzisă. 

• Orice intervenţie asupra monumentelor istorice 

şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a mo-

numentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin lege. 

• Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, 

profanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform 

legii. 

 

  Intervenţii asupra monumentelor istorice 

• Intervenţiile asupra monumentelor istorice se 

fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerului Culturii sau, după caz, de 

către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

• În sensul prezentei legi 422/2001, intervenţiile 

ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: 

• toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, 

consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care mo-

difică substanţa sau aspectul monumentelor istorice; 

• executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor isto-

rice; 

• amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii 

de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel 

de însemne pe şi în monumente istorice; 

• schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, 

inclusiv schimbările temporare; 

• strămutarea monumentelor istorice; 

• amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, 

indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice. 

• Autorizaţia de construire, autorizaţia de de-

sfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează nu-

mai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

• Intervenţiile care se efectuează asupra imobile-

lor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice 

sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii sau, după caz, 

al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi a celorlalte avize, potrivit dispo-

ziţiilor legale în vigoare. 

• Toate intervenţiile care se efectuează asupra 

monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere 

sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilu-

lui, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Cul-

turii, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii , în condiţiile legii. 

• În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări 

neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are 

dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să di-

spună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală. 

• Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor 

de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează 

numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerului Culturii, cu respectarea exigenţelor 
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specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în con-

strucţii. 

• Protejarea şi conservarea monumentelor isto-

rice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către 

investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare. 
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ZCP – ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ 

 

 

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI 

 

 Zona cuprinde ansamblurile urbane şi monumentele istorice, împreună cu zonele lor de 

protectie, clasate în LMI (Lista Monumentelor istorice) 2010, stabilite prin planşele de 

reglementări. 

 

Reglementările ZCP se vor aplica UTR-urilor care se suprapun cu ZCP, conform Planselor de 

“Unităti Teritoriale de Referintă” pentru localitătile Vintu de Jos, Vurpăr si Valea Vintului. 

 

 Regulamentul urmăreşte păstrarea caracterului şi particularităţilor fiecăruia dintre segmentele 

caracteristice ale cadrului construit, în scopul menţinerii diversităţii şi accentuării prestigiului cultural 

al localităţii. 

 

 

CONDIŢIONĂRI PRIMARE 

 

Nu sunt acceptate derogări de la prezentul Regulament. Reglementări diferite privind 

utilizarea terenului, regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, relaţiile faţă de 

limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, 

procentul de ocupare a terenului. 

Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea gradului de finisare 

urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului construit valoros. 

Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate 

va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi 

material, fără modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul 

DJCCPCN. 

Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea modenaturii 

faţadei. 

Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă întreagă în înţeles urban. 

Se pot interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi, 

mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi 

zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este 

acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din 

spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc. 

Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare – anexe, garaje etc. 

(reparaţii capitale, extinderi etc). 

Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia şi vor fi 

supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi autorizării. 

Nu se admite publicitatea comercială în zonă. 

Firmele dispuse pe clădiri anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în 

publicitate de produs sau brand. 

Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea 

(campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore). 

 Pentru arealele pe care se suprapun zonele de protecţie ale siturilor arheologice, 

 orice nouă construcţie sau intervenţie se va face doar după descărcarea de sarcină 

 arheologică a terenului. 
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REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC 

Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de 

proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu 

caracterul istoric al acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate 

acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, 

organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi avizate de Comisia Regională a 

Monumentelor Istorice. 

Profilele transversale de străzi vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în 

aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 1 m lăţime, trasee pentru biciclişti 

comune cu cele pentru vehicule. 

Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora 

proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru 

copii, spaţii pentru sport şi odihnă. 

Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele 

edilitare. 

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice 

din întregul ansamblu rezidenţial. 

 

SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 

• Utilizările admise sunt cele specifice zonei. 

• Se menţin neschimbate acele utilizări iniţiale ale 

clădirilor-monument care corespund cerinţelor actuale sau se admite revenirea la acestea. Se admit 

conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie a clădirilor monument de 

arhitectură se avizează conform legii; 

• se admit conversii funcţionale compatibile cu 

caracterul zonei şi cu statutul de protecţie al clădirilor pentru: funcţiuni publice de interes public, 

administrative, culturale, de învăţământ, funcţiuni terţiare, media, edituri, agenţii, comerţ, servicii 

profesionale şi personale, recreere şi turism, locuinţe; 

• în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din 

clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni, vor fi dispuse la parterul clădirilor şi, 

eventual, în curţi, acele funcţiuni care permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor. 

 

Se admit funcţiuni compatibile cu zona: 

• birouri 

• funcţiuni culturale, de educaţie 

• culte 

• sănătate – farmacie, dispensar, clinică etc. 

• funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane; 

• locuire 

• comerţ en-detail (sub 500 mp) 

• alimentaţie publică: restaurante, cofetarii, cafenele etc.; 

• spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, 

coridoare de recreere,  zone tampon etc. 

• parcări 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI INTERZISE 

• Instalaţii / utilaje exterioare, cabluri, antene TV, montate pe faţadele vizibile din domeniul 

public ale imobilelor. 
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• Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile 

publice sau de pe parcelele adiacente. 

• Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această 

reglementare are caracter definitv. 

•  cazino, săli de jocuri de noroc; 

• activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau care sunt incompatibile cu 

statutul de zonă protejată; 

• activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

• cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi pe terasele 

clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic; 

• depozitare en-gros; 

• depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

• activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice 

sau din instituţiile publice; 

• depozitări de materiale refolosibile; 

• staţii de întreţinere auto 

• spălătorii chimice si auto; 

• platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

• orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A 

CLĂDIRILOR 

 

 Pentru fiecare monument istoric sau ansamblu urban clasat se instituie zona sa de protectie 

prin care se asigura conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau 

natural. 

 Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul 

monumentului, asigura perceperea nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile 

de utilitate publica si reglementarile de construire pentru: 

Pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor 

poluanti de orice natura. 

Pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea si 

supravegherea construirii 

Pastrarea si valorificarea potentialului arheologic 

 In cadrul zonei functionale a Monumentului Istoric sunt permise numai interventii 

determinate strict de protectia si functionalitatea monumentelor (refaceri plantatii, pavimente, 

imprejmuiri, etc.) 

 Este obligatorie pastrarea volumetriei formei si materialelor sarpantei, modenaturii si 

decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a tamplariei, grilajelor, copertinelor si a materialelor pentru 

soclu, a treptelor exterioare, balustradelor si parapetilor balcoanelor si teraselor. 

 Este interziza schimbarea materialelor tamplariei din lemn cu plastic sau aluminiu. 

 Streasina, pazia, cosurile de fum, jgheburile si burlanele sunt elemente importante ale plasticii 

arhitecturale si trebuie pastrate cu forma si la pozitia originara. 

 Pavimentele si aleile de acces, spatiile verzi si plantatiile se vor pastra de forma, materialele 

si soiurile originare. 

 Aceleaşi reglementări se aplică şi pentru clădirile de tip industrial cu valoare arhitecturală. 

 Amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor se va înscrie în tipologia specifică zonei. 

 Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu 

respectarea condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate în cadrul prezentei secţiuni. Clădirile 

sau părţile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea 
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fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali. 

 

ARTICOLUL 3 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

Parcelarul este protejat. Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului (unificare sau 

divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară 

considerată favorabilă ţesutului urban. 

In toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban, indiferent de forma în care 

proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători. 

Se vor menţine caracteristicile parcelarului din zona protejată cu următoarele condiţii: 

Se consideră construibile parcelele având minim 150 mp şi un front la stradă de minim 8,0 m pentru 

construcţiile înscrise între două calcane laterale şi de minim 12,0 metri în cazul construcţiilor cuplate 

şi izolate. 

In cazul comasării parcelelor din zona protejată se vor menţine amprentele vechii lotizări prin tratarea 

arhitecturală şi prin amenajările din curţi - dalaje, parapete, jardiniere fixe, plantaţii etc.; 

 

ARTICOLUL 4 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru 

parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu 

aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. 

construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului 

străzii cu următoarele condiţii: 

În cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va respecta 

retragerea existentă; 

În cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament, iar pe 

cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la 

aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a 

nu evidenţia un calcan; 

În cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar pe 

cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a 

se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, noua clădire se va retrage de la 

aliniament conform retragerii existente; 

Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.; 

În cazul unei parcele de colţ situată într-o intersecţie constituită pe celelalte colţuri cu 1 – 3 clădiri 

având colţurile teşite, aliniamentul va prelua dimensiunea existentă a teşiturii. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi 

lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii 

de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan 

existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan 

existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară 

sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe 

ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul. 

În cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la 

acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la 

cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. 

Se va respecta distanţa minimă între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,50 m). 

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea 

clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. 

Garajele personale, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor 
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laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,8 m. 

garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. 

toate construcţiile se vor amplasa în fâşia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia 

ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite 

pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 15 mp. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELĂ 

De regulă, pe o parcelă se va afla / construi o singură clădire, se poate admite construirea mai multor 

clădiri pe aceeaşi parcelă dacă, distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi 

egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai 

înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt 

orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m. 

 

ARTICOLUL 7 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o 

circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile 

învecinate; 

în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în partea posterioară, care să 

permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; 

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap 

sau cu dificultăţi de deplasare. 

nu este permisă deschiderea de noi străzi în suprafaţa zonei protejate; 

nu este permisă modificarea şi corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi şi a prospectelor care 

ar schimba aspectul originar; 

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. 

Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se va utiliza învelitori permeabile 

tradiţionale pentru zonă (pietriş, piatră de râu etc.). 

 

ARTICOLUL 8 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; 

în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 

demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 

concesionarea/închiriere locurilor necesare de la administraţia locală, cu un minim de 3 locuri de 

parcare. 

 

ARTICOLUL 9 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

Pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea 

“conturului” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public; 

Se interzice autorizarea clădirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale protejate; 

In zona protejată se va respecta alinierea cornişelor existente; în cazul unor volume care depăşesc 

înălţimea vecinătăţilor imediate pentru acordarea autorizaţiei se vor prezenta justificări suplimentare 

privind înscrierea în zona protejată şi relaţiile cu monumentele existente (sau propuse a fi declarate) 

care sunt situate în limita de 100 metri; 

In zona protejată se va respecta înălţimea clădirilor existente adiacente şi de vizavi. 

Se admit depăşiri de 1-2,00 m numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul 

regimului de construire cuplat. 

In zonele de protectie ale monumentelor istorice, regimul de inaltime maxim admis este de P+1 

(8,0 metri). 
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ARTICOLUL 10 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

 

arhitectura noilor clădiri din interiorul zonelor protejate  va exprima caracterul programului propus 

şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale ţesutului urban printr-o expresie 

arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor 

învecinate în ceea ce priveşte: 

volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care 

volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de 

acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.; 

arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale 

şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale 

elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, 

etc.; 

materiale de construcţie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea 

materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei 

iniţiale în caz de refacere şi extindere; 

culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii etc.; 

în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri sau pentru 

intervenţii asupra clădirilor existente (ilustrări grafice, fotomontaje, machete); 

se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei (acoperisuri false, pagode, turnulete), 

realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 

culorilor stridente sau strălucitoare; 

elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate şi arhitectura clădirilor. 

 

Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în regim 

specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe 

asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii. 

Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale. 

este obligatorie păstrarea volumetriei, a formei şi materialelor şarpantei şi a modenaturii şi decoraţiei, 

a formei şi poziţiei golurilor, a tâmplăriei, a grilajelor, copertinelor, a materialelor pentru soclu a 

treptelor exterioare, a balustradelor şi parapeţilor balcoanelor şi teraselor. 

Este interzisă schimbarea formei şi poziţiei originare a streşinii, paziei, coşurilor de fum, jgheaburilor 

şi burlanelor la clădirile monument. 

 

In cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea clădirilor existente: 

Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor în care 

se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă. 

Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, etc). 

Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri 

aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale. 

Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional, când acest lucru nu mai este 

posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile şi 

decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high 

tech – sticlă, oţel etc. 

Invelitorile acoperişurilor vor fi reabilitate folosind materialele originare. Pentru construcţiile noi sau 

reabilitate, acoperişurile vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală,. In situaţiile în care învelitoarea 

e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite 
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refacerea acesteia cu tablă fălţuită de culoare gri. 

Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru în manieră tradiţională. 

 

In cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente: 

Se vor aplica reglementările anterioare 

Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele existente 

conservate şi cele noi. 

Pe spaţiul public publicitatea comercială de orice tip este interzisă. 

Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii 

electorale, festivaluri, evenimente culturale majore). 

Firmele anunţă o activitate, ele nu pot cuprinde elemente ce se constituie ca reclamă pentru un produs 

sau marcă. 

Firmele se vor amplasa numai la nivelul parterului, în zona de faţadă efectiv aferentă spaţiilor ocupate 

de activitatea respectivă. Prin excepţie, pentru instituţiile publice sau de interes public şi societăţile 

comerciale care ocupă un întreg imobil, se pot dispune firme în partea superioară a faţadei, în zona / 

deasupra ultimului nivel. 

Pentru activităţi ce nu ocupă spaţii la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme sub forma unor 

plăci gravate / inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 mp, în zona accesului în clădire. In cazul 

în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa 

într-un pachet şi standardiza. 

Pentru o activitate se va putea amplasa o singură firmă. 

Firmele vor fi corelate cu arhitectura faţadelor, ce poate impune restricţii importante privind poziţia, 

dimensiunile şi designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spaţiului disponibil pe faţadă. Nu 

vor putea altera sau intra în contradicţie cu detaliile / expresia arhitecturală a clădirii. Se interzice 

amplasarea acestora pe elemente proeminente ale faţadelor (balcone, logii, console, pilaştri, 

ancadramente, cornişe profilate etc), pe porţile de acces în imobile, pe ferestre sau vitrine, pe calcane, 

pe acoperişe / terase. 

Ca elemente importante în definirea imaginii urbane, firmele vor avea un design de bună calitate şi 

vor fi realizate din materiale adecvate. 

firmele nu pot fi dispuse pe domeniul public. 

Documentaţiile pentru autorizarea construirii firmelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga 

faţadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, alte 

firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc.) 

În zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu Avizul DJCCPCN, care poate 

impune restricţionări suplimentare în situaţii particulare, atipice. 

 

ARTICOLUL 11 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

toate noile branşamente pentru reţelele edilitare publice vor fi realizate îngropat; 

se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate 

pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să 

se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale; 

se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi 

dispunerea vizibilă a cablurilor TV; 

 

ARTICOLUL 12 – SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din 

suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 

spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 40 mp.; 
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Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea 

terenului peste minimum necesar pentru accese; 

elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului 

zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu iarbă şi plantat cu 

un arbore la fiecare 100 mp; 

parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu 

de 1,20 metri înălţime; 

 

ARTICOLUL 13 – ÎMPREJMUIRI 

se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: 

Nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton, din plase metalice 

sau din tablă, vopsite cu bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton 

mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj nepotrivit. 

în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.20 

metri din care un soclu opac de maxim 0.60 m., partea superioară fiind transparentă, şi vor putea fi 

dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei 

împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă; 

stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi 

al gardurilor alăturate; 

porţile se vor armoniza cu împrejmuirea; 

pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace sau transparente şi vor avea înălţimea maximă 

de 2.20 metri; această înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor, serelor etc.; 

construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor 

de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii. 

se va separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente 

de maxim 2,00 metri înălţime din care maxim 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile 

de pe limitele laterale vor fi opace şi vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri, şi posterioare vor fi 

opace şi vor avea înălţimea de maxim 2,50 metri; 

spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc. 

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40% 

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugirii de noi 

corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. 

 

ARTICOLUL 15 –  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1. 

• Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor 

existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga 

parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va 

reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent. 
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C –  ZONĂ CENTRALĂ CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE 

PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL ŞI LOCUINŢE COLECTIVE ŞI 

INDIVIDUALE 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 

 Zona este constituită din mixarea diferitelor funcţiuni publice şi de interes general cu locuinţe 

colective şi individuale. În această zonă se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia 

ca pe ansamblu, acestea să continue să reprezinte cel puţin 30% din ADC (aria desfăşurată 

construită). 

 Această zonă conţine marea majoritate a monumentelor de arhitectură din oraş. Pe lângă 

acestea mai întâlnim şi alte clădiri cu valoare ambientală şi arhitecturală. 

 Aici se pot realiza şi imobile monofuncţionale de interes public. 

  

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

• instituţii, servicii şi echipamente publice; 

• lăcaşuri de cult; 

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

 expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

• servicii sociale, colective şi personale; 

• birouri 

• funcţiuni culturale – teatre, centre auditii etc. 

• sănătate - dispensare, clinici etc. 

• funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane; 

• locuire 

• comerţ cu amănuntul; 

• depozitare mic-gros; 

• restaurante, cofetarii, cafenele etc.; 

• loisir şi sport în spaţii acoperite; 

• spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi 

naturale, coridoare de recreere,  zone tampon etc. 

• parcări 

 

 

ARTICOLUL 2   –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• pe terenurile care au fost rezervate pentru obiectivele de utilitate publică prin documentaţii 

aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru alte obiective 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• Orice fel de activităţi industriale; 

• Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un 

trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei; 

• orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor; 

• activitati productive de orice natura; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• depozitare en gros; 

• depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 
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din institutiile publice; 

• depozitari de materiale refolosibile; 

• platforme de precolectare a deseurilor radioactive; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

• orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate; 

 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

 DIMENSIUNI) 

 Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

 să aibă front la stradă; 

 lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 8 m pentru construcţii înşiruite şi 

12 m pentru construcţii izolate sau cuplate; 

 adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (excepţie făcând terenurile cu relief foarte 

accidentat); 

 suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 200 mp pentru construcţii înşiruite şi 300mp pentru 

construcţii cuplate sau izolate; 

 

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 3m sau vor fi dispuse pealiniament în 

funcţie de profilul activităţii şi de normele existente; 

• clădirile care nu au funcţia de instituţii, servicii sau echipamente publice se amplasează pe 

aliniament cu condiţia ca înălţimea maximă la cornişe să nu depaseasca distanţă dintre acesta şi 

aliniamentul de pe latura opusă a străzii; 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public 

• Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

 POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mare de 12 m, amplasarea construcţiilor în interiorul 

parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 

(jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară 

intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mic de 12 m, se vor aplica reglementările referitoare 

la retrageri prezente în Codul Civil (retragere minimă de 60 cm faţă de limitele laterale pentru faţadele 

fără geamuri şi 1,9 m pentru faţadele cu geamuri) 
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ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se va utiliza 

materiale permeabile. 

 

ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

• se impune un minim de 3 locuri de parcare. 

• Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie 

făcând parcările publice amenajate, care vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi 

înconjurate de gard viu de 1.2m 

 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+3 (12m). 

 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama 

de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-

vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public; 

 

ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

 

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de 

echipare edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau 

fose septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei 

de epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 
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• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la strada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea 

spaţiului public. 

• Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei 

funcţiuni adiacente. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se 

vor planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice; 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

• pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

• se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

• Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se va utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn); 

• Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la strada, iar acesta va fi transparent sau dublat cu 

vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

• Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40% 

 

ARTICOLUL 15 –  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.5 



30 

M –  Zonă mixtă, cuprinzând locuire colectivă şi individuală, servicii comerciale, activităţi 

productive nepoluante, echipamente publice 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Zona este în general situată de-a lungul drumului naţional, de o parte şi de alta  şi 

caracterizată de o mixitate funcţională datorată accesibilităţii ridicate. 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

• instituţii, servicii şi echipamente publice, lăcaşuri de cult; 

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

 expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

• servicii sociale, colective şi personale; 

• funcţiuni culturale 

• sănătate - dispensare, clinici etc. 

• funcţiuni de turism – agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane; 

• locuire 

• comerţ cu amănuntul; 

• depozitare mic-gros; 

• restaurante, cofetarii, cafenele etc.; 

• mici activităţi productive nepoluante 

• loisir şi sport în spaţii acoperite; 

• spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi  

naturale, coridoare de recreere,  zone tampon etc. 

• parcări 

 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• Orice fel de activităţi industriale; 

• Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un 

trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei; 

• orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor; 

• activitati productive de orice natura; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• depozitare en gros; 

• depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• depozitari de materiale refolosibile; 

• platforme de precolectare a deseurilor radioactive; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

• orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate; 
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SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

 

 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

 DIMENSIUNI) 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 8 m pentru construcţii înşiruite şi 

12 m pentru construcţii izolate sau cuplate; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (excepţie făcând terenurile cu relief foarte 

accidentat); 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 200 mp pentru construcţii înşiruite şi 400 mp pentru 

construcţii cuplate sau izolate; 

 

 

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 3m sau vor fi dispuse pe aliniament în 

funcţie de profilul activităţii şi de normele existente; 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public 

• Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mare de 12 m, amplasarea construcţiilor în interiorul 

parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 

(jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară 

intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mic de 12 m, se va aplica retragere minimă de 60 

cm faţă de limitele laterale pentru faţadele fără geamuri şi 2 m pentru faţadele cu geamuri. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se va  utiliza 

materiale permeabile. 
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ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

• se impune un minim de 3 locuri de parcare 

• Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie 

făcând parcările publice amenajate, şi vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate 

de gard viu de 1.2m 

 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (9m). 

 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama 

de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-

vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public; 

 

ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare 

edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a 

se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 

• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la fatada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 40%, care vor fi amplasate astfel încât să participe şi la agrementarea spaţiului 

public. 

• Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni 

adiacente. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice; 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

• pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 
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impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

• se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

• Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se va utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn); 

• Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu 

vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

• Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40% 

 

ARTICOLUL 15 –  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de 1.2 
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L –  Locuire 

 LCg –  Zonă locuire individuală compactă cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate 

 LRg –  Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate 

 Lt -  Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate unde se poate 

dezvolta turismul rural 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Aceste zone sunt în general ocupate în principal de funcţiunea de locuire, însă şi aceasta are 

diferite variaţiuni, în funcţie de specificul lcalităţii, densitate, localizare sau funcţiuni complementare 

permise. 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

LCg  + LRg 

 funcţiuni culturale, de învăţământ 

 sănătate - dispensare, clinici etc. 

 locuire individuală 

 comerţ cu amănuntul; 

 restaurante, cofetarii, cafenele etc.; 

 culturi agricole în cadrul parcelei de locuit, anexe gospodaresti limitate la capacitatea de 

maximum 5 capete animale mari, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997; 

 spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi  naturale, 

coridoare de recreere etc. 

Lt 

 funcţiuni culturale, de învăţământ 

 sănătate - dispensare, clinici etc. 

 funcţiuni de turism – hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane; 

 funcţiuni comlementare: comerţ cu de-amănuntul, alimentaţie publică, restaurant 

 camping cu dotările complementare 

 loisir şi sport 

 spaţii verzi 

 parcări 

 locuire individuală 

 culturi agricole în cadrul parcelei de locuit, anexe gospodaresti limitate la capacitatea de 

maximum 5 capete animale mari, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997; 

 spaţii verzi - zone înverzite, piaţete, pieţe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi  naturale, 

coridoare de recreere etc. 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

LCg + LRg 

 se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul 

mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; 

 se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu 

depaseasca 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la 

intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250m; 

 pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice în vederea 

stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de realizare a 

construcţiilor, inclusiv a celor terasate. 

 

Lt 
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• Se permite realizarea zonelor de camping, cu condiţia ca acestea să aibă 

funcţiunile complementare necesare (băi, duşuri, recepţie etc.) 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

LCg + LRg +Lt 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• Orice fel de activităţi industriale; 

• Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un 

trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei; 

• orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor; 

• activitati productive de orice natura; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• depozitare en gros; 

• depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• depozitari de materiale refolosibile; 

• platforme de precolectare a deseurilor radioactive; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

• orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate; 

 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A  

CLĂDIRILOR 

 

 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

 DIMENSIUNI) 

LCg 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp 

•  

 

LRg 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp 

 

Lt 

• Se consideră construibile pentru locuire parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele 

conditii: 

• să aibă front la stradă; 
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• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 400 mp 

• Se consideră construibile pentru turism parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele 

conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 20 m; 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 1000 mp 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

LCg + LRg 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 3,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă. 

 

Lt 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Retragerea de la aliniament va fi de minim 10m de la limita de proprietate pentru funcţiunile de 

turism, şi de minim 3 m pentru funcţiunile de locuire. 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public 

• Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 10,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă pentru funcţiunile de turism, şi minim 3 m pentru funcţîunile de locuire. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

 POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

LCg + LRg 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mare de 12 m, amplasarea construcţiilor în interiorul 

parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 

(jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii), precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară 

intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

• Pentru loturile existente cu front la stradă mai mic de 12 m, se va realiza o retragere minimă de 60 

cm faţă de limitele laterale pentru faţadele fără geamuri şi 2 m pentru faţadele cu geamuri. 

Lt 

• Amplasarea construcţiilor de locuire în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor 

minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii), 

precum şi a distanţei minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

• Amplasarea construcţiilor de turism în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor 

minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, 

dar nu mai puţin de 5 m faţă de limitele laterale şi 10m faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

 

ARTICOLUL 7 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

LCg + LRg  + Lt 
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• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 8 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

LCg + LRg  + Lt 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se vor utiliza 

materiale permeabile. 

 

ARTICOLUL 9 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

LCg + LRg + Lt 

• se impune un minim de 3 locuri de parcare 

• Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public; 

• pentru funcţiunile turistice, parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea 

spaţiului public, şi vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 

1.2m. Vor fi corelate 1 loc de parcare la o camera de cazare. 

 

ARTICOLUL 10 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

LCg  + Lt 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (max. 9m) la cornisa. 

LRg 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+M sau P+1 (max. 6m) la cornisa. 

 

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

LCg + LRg + Lt 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va 

tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in 

relatii de co-vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public 

•  

 

ARTICOLUL 12 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

LCg + LRg + Lt 

•  

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare 

edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 
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• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a 

se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 

• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la fatada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 13 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

LCg + LRg + Lt 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 50% 

• se permit activităţi agricole (grădinărit, creşterea animalelor), cu singura condiţie ca terenul folosit 

pentru acestea să nu fie dispus la stradă. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice; 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

• pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

• se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 

 

ARTICOLUL 14 –  ÎMPREJMUIRI 

LCg + LRg + Lt 

• Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se va utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn); 

• Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu 

vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

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

 

LCg + Lt 

• Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 35% 

LRg 

• Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 30% 

 

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

LCg + Lt 

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului  va fi de 1 

LRg 

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului  va fi de 0.6 
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IS –  Zonă instituţii publice şi servicii de interes general 

 ISed – Subzona învăţământului şi culturii 

 ISc –  Subzona instituţiilor de cult 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

ISed – zonă ce cuprinde dotări culturale şi educaţionale de interes public, şi alte funcţiuni 

complementare acestora şi compatibile cu zona 

ISc – zonă ce cuprinde dotări de cult, cu funcţiuni cumplementare specifice 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

ISed 

 dotări culturale de interes public 

 dotări de învăţământ 

 zone verzi şi pietonale amenajate, spaţii de agrement 

 dotări sportive în aer liber sau acoperite 

 parcări auto 

ISc 

 lăcaşe de cult 

 zone verzi şi spaţii publice amenajate 

 alte funcţiuni compatibile cu caracterul  funcţiunii 

 parcări 

 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

Ised + ISc 

• pe terenurile care au fost rezervate pentru obiectivele de utilitate publică prin documentaţii 

aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv pentru alte obiective 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

• orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate; 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI 

 

Ised + Isc 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp 
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•  

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Ised + ISc 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

Ised + ISc 

 Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

Ised + ISc 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

Ised + ISc 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se va utilizarea 

materialelor permeabile. 

 

ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

Ised + ISc 

• se impune un minim de 3 locuri de parcare 

• Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, excepţie 

făcând parcările publice amenajate, care vor fi înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi 

înconjurate de gard viu de 1.2m 

 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

Ised + ISc 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (max. 10m). 

 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Ised + ISc 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va 

tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in 

relatii de co-vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public 
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ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

Ised + ISc 

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare 

edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a 

se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 

• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la fatada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE. 

Ised + ISc 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului 

public. 

• Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni 

adiacente. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice; 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

• pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

• se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

Ised + ISc 

• Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn etc.); 

• se va separa terenurile echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de maxim 

2,20metri şi minim 1,50metri înălţime, din care 0,30metri soclu opac, dublate de gard viu. 
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SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Ised + ISc 

• nu va depasi 60% 

 

ARTICOLUL 15 – 

 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Ised + ISc 

• nu va depasi 2 
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V –  Zona spaţiilor verzi 

 Vn –  Zona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat 

 Va –  Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă 

 Van – Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă amenajate pentru agrement şi petrecerea 

timpului liber 

 Vp – Zona spaţiilor verzi cu vegetaţie de talie înaltă, fâşii de protecţie 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

Vn 

 spaţii plantate 

 circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi 

accesul la activităţile permise 

 mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă 

 construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, 

pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  sportive, alimentaţie publică şi 

comerţ 

 adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere 

parcaje 

Va 

• spaţii plantate 

• drum de halaj, alei 

• lucrări de terasament, indiguire, regularizare curs de apă 

• amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc şi sport 

• debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentaţie publică specifice programului de parc 

• parcaje 

Van 

• spaţii verzi amenajate 

• spaţii plantate 

• mobilier urban (bănci, iluminat public etc.) 

• loc de joaca pentru copii 

• drumuri de halaj 

• lucrări de terasament, indiguire, regularizare curs de apă 

• alei pietonale 

• amenajări destinate petrecerii timpului liber 

• debarcadere, anexe sanitare, 

• puncte de alimentaţie publică 

• terenuri pentru sport, agrement 

• parcaje 

Vp 

• conform legilor şi normelor în vigoare 

• plantaţii de arbori 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Vn - clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu 

condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

Vn + Va + Van + Vp 
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• se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate 

• se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI) 

Vn + Va + Van + Vp 

 

• să aibă front la stradă; 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 400 mp 

 

ARTICOLUL 5 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

Vn + Va + Van + Vp 

 

• se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, 

aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale 

 

ARTICOLUL 6 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

Vn + Va + Van + Vp 

• se impune un minim de 3 locuri de parcare 

• toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi 

înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime 

 

ARTICOLUL 7 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

Vn + Va + Van + Vp 

• regmul maxim de înălţime este P.(6m) 

 

ARTICOLUL 8 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Vn + Va + Van + Vp 

 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală urbană sau a peisajului şi va 

tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in 

relatii de co-vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public 

 

ARTICOLUL 9 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

Vn + Va + Van + Vp 

•  Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public 

conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul 

publicului 

 

ARTICOLUL 10 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

Vn + Va + Van + Vp 

• plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii 

plantate; 

• toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi 

înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. 

• din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea 

speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice. 
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SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

ARTICOLUL 11 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Vn + Va + Van + Vp 

• POT cu construcţii, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale  =  maxim 15 % 

•  

 

ARTICOLUL 12 –  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Vn + Va + Van + Vp 

• nu va depasi 0.6 
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SA –  Zonă sport-agrement 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Această zonă cuprinde spaţiile destinate activităţilor sportive. 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

 spaţii plantate 

 circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi 

accesul la activităţile permise 

 amenajări pentru sport 

 mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă 

 activităţi  sportive 

 alimentaţie publică, comerţ 

 adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere 

 parcaje 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze cadrul natural, amenajarile din spatiile publice şi 

constructiile de pe parcelele adiacente; 

• orice lucrari de terasament care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

• orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate; 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

 DIMENSIUNI) 

 să aibă front la stradă de minim 8 m 

 suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 300 mp 

 

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

SA 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

SA 

 Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 
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ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot, conform normelor. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările spaţiilor cu rol pietonal şi carosabile interioare se va utiliza materiale naturale 

permeabile. 

 

ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 se impune un minim de 3 locuri de parcare 

 toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi 

înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime 

 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 inăltimea maximă admisă este P+1 

 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 aspectul amenajărilor şi cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi 

va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla 

in relatii de co-vizibilitate 

 se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public; 

 

ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

  Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, energie electrică şi iluminat public 

conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de funcţiuni 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

 plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de funcţiuni 

 Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni 

adiacente. 

 spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

 se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 Se vor folosi specii locale de plante şi arbori pentru amenajarea spaţiilor verzi. 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

 Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se vor utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn etc.); 

 se va separa terenurile echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de maxim 

2,20metri şi minim 1,50metri înălţime, din care 0,30metri soclu opac, dublate de gard viu. 
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SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 POT cu construcţii, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale  =  maxim 25% 

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

 nu va depasi 1 
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T – Zonă turism, loisir, recreere 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Zona cuprinde funcţiuni legate de turism şi recreere. 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

• funcţiuni de turism – hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane; 

• funcţiuni comlementare: comerţ cu de-amănuntul, alimentaţie publică, restaurant 

• camping cu dotările complementare 

• loisir şi sport 

• iazuri piscicole 

• culturi agricole 

• oglinzi de apă 

• spaţii verzi 

• parcări 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

• Se permite realizarea zonelor de camping, cu condiţia ca acestea să aibă 

funcţiunile complementare necesare (băi, duşuri, recepţie etc.) 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• Orice fel de activităţi industriale; 

• Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un 

trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• depozitare en gros; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI) 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă , dar nu mai mică de 20m; 

• suprafaţa terenului să fie mai mare sau egală cu 700 mp; 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Retragerea de la aliniament va fi de minim 10m de la limita de proprietate. 
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• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public 

• Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 10,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

• Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 5 m faţă de limitele laterale şi 10m faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

ARTICOLUL 7 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 8 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

• Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor. 

• Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

• Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se va utiliza 

materiale permeabile. 

 

ARTICOLUL 9 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

• se impune   un loc de parcare pentru fiecare unitate de cazare creata, minim  3 locuri de parcare. 

• Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, şi vor fi 

înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m 

 

ARTICOLUL 10 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

• Înălţimea maximă a clădirilor este de P+1+M sau P+2 (max. 9m). 

 

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama 

de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-

vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public; 

 

ARTICOLUL 12 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare 

edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 
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reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a 

se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 

• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la fatada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 13 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 50%, care vor fi amplasate astfel încât să participe şi la agrementarea spaţiului 

public. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta altii in schimb in perimetrul operatiunii urbanistice; 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu 

arbori; 

• pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

• se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

•  

ARTICOLUL 14 –  ÎMPREJMUIRI 

• Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se va utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn); 

• Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu 

vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

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

• Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 40% 

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

• Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de  1.6 

 

TC – Zonă camping, recreere, turism 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Zona cuprinde funcţiuni legate de turism şi recreere, şi amenajări care să permită 

amplasarea de corturi, rulote, şi alte dotări necesare acestor tipuri de activităţi. 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

• zona de camping 

• zona de parcare 

• bungalow-uri 

• grupuri sanitare, duşuri 

• instalaţii tehnico-edilitare necesare funcţionării 

• accese pietonale şi carosabile 

• dotări sportive şi de recreere 

• spaţii de joacă 

• alimentaţie publică 

• spaţii amenajate pentru picnic 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

• Se permite realizarea zonelor de camping, cu condiţia ca acestea să aibă 

funcţiunile complementare necesare (epurarea apelor uzate, băi, duşuri, recepţie etc.) 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus; 

• Orice fel de activităţi industriale; 

• Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau care implică un 

trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei; 

• constructii provizorii de orice natura; 

• depozitare en gros; 

• activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile  publice sau 

din institutiile publice; 

• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 

parcelele adiacente; 

• ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 

 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI) 

 Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele 

conditii: 

 să aibă front la stradă; 

 lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12m; 

 adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă , dar nu mai mică de 20m; 

 suprafaţa terenului să fie mai mare sau egală cu 700 mp; 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

 Retragerea de la aliniament va fi de minim 10m de la limita de proprietate. 

 Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 
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în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public 

 Regimul de aliniere va respecta fronturile existente. În cazul în care nu exista un front construit 

bine definit, amplasarea construcţiilor se va face la o distanţă de minimum 10,00 m faţă de limita 

proprietăţii la stradă. 

 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 5 m faţă de limitele laterale şi 10m faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,50 m). 

 

ARTICOLUL 7 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

 Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

 

ARTICOLUL 8 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute. 

 Se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces pe lot şi la garaje, conform normelor. 

 Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 

eliberate de administratorul acestora. 

 Pentru amenajările curtilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se va utiliza 

materiale permeabile. 

 

ARTICOLUL 9 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 se impune un minim de 3 locuri de parcare 

 Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul loturilor, fără ocuparea spaţiului public, şi vor fi 

înverzite cu un arbore la 4 locuri de parcare şi înconjurate de gard viu de 1.2m 

 

ARTICOLUL 10 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 Înălţimea maximă a clădirilor este de P (max. 5m). 

 

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama 

de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-

vizibilitate 

 se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public;      

 

ARTICOLUL 12 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

 Se permite realizarea zonelor de camping, cu condiţia ca acestea să aibă 

funcţiunile complementare necesare (băi, duşuri, recepţie etc.) şi reţelele tehnico-edilitare necesare 

pentru punerea în funcţiune. 

 În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

 Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 
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numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

 Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

 Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

 toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

 

ARTICOLUL 13 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

 Se va menţine pe cât posibil forma naturală a terenului şi vegetaţia naturală autohtonă regăsită în 

zonă. 

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

avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta altii in schimb; 

 spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi lăsate în starea lor naturală 

si plantate cu arbori dacă e nevoie; 

 terasele realizate pentru amplasarea corturilor si bungalourilor vor pastra aspectul natural si se vor 

realiza plantari de arbori locali care sa asigure intimitate zonelor de campare. 

 pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda; 

 se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

 Pentru amenajarea spaţiilor verzi se vor folosi specii locale de plante si arbori. 

 

ARTICOLUL 14 –  ÎMPREJMUIRI 

 Împrejmuirile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele conforme 

tradiţiei locale (se va utiliza materiale tradiţionale locale – piatră, lemn); 

 Înăltimea gardului va fi redusă, de max 1.50m la drum, iar acesta va fi transparent sau dublat cu 

vegetaţie, permiţând o relaţie vizuală directă între curte şi exterior. 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

 

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

 Procentul maxim de ocupare a terenului cu construcţii permanente va fi de 15% 

 

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

 Coeficientul maxim de utilizare a terenului va fi de  0.5 
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PS – Zonă de activităţi productive 

 PSi – Zona unităţilor predominant industriale 

 PSm – zona unităţilor industriale şi de servicii 

 Psf – Zona unitati agricole, ferme 

 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 Zona de activitati productive şi servicii se compune din „terenurile ocupate de activităţi 

productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de activităţi industriale 

conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă” cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi 

tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuţie, expunere şi comercializare, la care se 

adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi, etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile 

existente care se menţin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile 

industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi 

terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii. 

 

 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

PSi 

• Activităţi industriale productive de diferite profile (agro-industriale, industriale) 

• activităţi industriale productive, IMM desfăşurate în construcţii industriale mari şi medii, 

distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea industrială 

• anumite activităţi comerciale cu profil industrial care nu necesită suprafeţe mari de teren 

• birouri ale companiilor 

• parcaje 

• alte funcţiuni compatibile cu caracterul zonei 

• unităţi agrozootehnice 

 

PSm 

• Activităţi industriale productive mici si medii de diferite profile (agro-industriale, 

industriale), distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse 

• anumite activităţi comerciale cu profil industrial care nu necesită suprafeţe mari de teren 

• servicii variate (economice, comerciale, de recreere, alimentatie publică, întreţinere etc.) 

• birouri ale companiilor 

• locuinţe de serviciu 

• parcaje 

• alte funcţiuni compatibile cu caracterul zonei 

 

PSf 

• Activităţi cu profil agro-industrial (producţie, prelucrare, depozitare, desfacere) 

• anumite activităţi comerciale cu profil industrial care nu necesită suprafeţe mari de teren 

• birouri companii 

• locuinte de serviciu 

• parcaje 

• alte funcţiuni compatibile cu caracterul zonei 
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ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

PSi + PSm 

• se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda 

funcţionarea acesteia 

• se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau 

de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte 

CMA 

• se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu din zona PSm 

• orice alte funcţiuni care nu sunt compatibile cu caracterul zonei 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI) 

PSi + Psm + PSf 

• pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţă minimă de 2000 mp. şi un front minim 

la stradă de 40,00 metri. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior 

specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. Dimensiunile se păstrează şi în 

cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, 

etc.) 

• dimensiunile vor fi stabilite in functie de necesităţi, legislaţie. 

 

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

PSi + Psm + PSf 

• Amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor ce adăpostesc obiective industriale va 

avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a 

parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul 

public. 

• Se va asigura o distanţă faţă de limita proprietăţii la stradă de minimum 10,00 metri. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

PSi + Psm + PSf 

• 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 6.00 metri; 

• în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; 

• în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă, se 

interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; 

• se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin 

de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor. 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 

PSf 

• clădirile si spaţiile funcţionale vor fi amplasate conform normelor şi respectând limitele de 

protecţie stabilite prin lege, in funcţie de profilul activităţilor desfăşurate. 
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ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

PSi + PSm + PSf 

• Clădirile vor fi amplasate astfel încât să răspundă cerintelor de funcţionare în interiorul 

unităţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în aceasta 

• Funcţiunile care aparţin aceluiaşi agent economic se vor amplasa pe cât posibil grupate în 

cadrul aceleaşi clădiri, în scopul asigurării unui procent cât mai favorabil de ocupare a 

terenului 

• distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai 

puţin de 6,00 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 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

PSi + Psm + PSf 

• 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 dintr-o dublură a căilor 

principale de circulaţie; 

• se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele 

ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

PSi + PSm + PSf 

• staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii sau 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, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor 

cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m 

• locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice şi vor fi plantate cu un arbore 

la 4 locuri de parcare; 

• se impune un minim de 6 locuri de parcare; 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

PSi + PSm + PSf 

• nu va depăşi 15m. 

• pentru construcţiile de birouri sau alte construcţii fără caracter industrial/productiv regimul 

de înălţime va fi de maxim P+2 (12m) 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

PSi + PSm + PSf 

• volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 

imediate; 

• faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

• tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din teritoriul 

înconjurător, în special din cele cu funcţiuni publice 

• se interzice utilizarea materialelor perisabile la învelitori şi finisajele exterioare 

ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

PSi + Psm + PSf 

• toate clădirile existente sau noi vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va 
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asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi 

funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de 

Consiliul Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea 

face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor 

reziduale 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare 

pentru a se evita producerea ghetii; 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

PSi + PSm + PSf 

• orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, 

va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

• suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori (nu 

arbuşti) în proporţie de minim 20% formând o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

• suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu 

un arbore (nu arbust) la fiecare 200 mp; 

• se vor prevedea plantaţii înalte de arbori (nu arbuşti) de minim 10m  perimetral, care să 

formeze o perdea de protecţie. 

• Ponderea minimă a spaţiilor verzi din suprafaţa incintei va fi de 20% 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

PSi + PSm 

• împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care un 

soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii 

suplimentare se va dubla spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent 

de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

• porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor 

tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile 

publice 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

  nu va depăşi 60% 

 

ARTICOLUL 15 –  COEFICIENT VOLUMETRIC MAXIM DE UTILIZARE A 

 TERENULUI (CUT) 

PSi + PSm 

• nu va depăşi 2 

• pentru construcţiile de birouri sau alte construcţii fără caracter industrial CUT-ul va fi de 

maxim 1.5 
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GC –  Zonă de gospodărire comunală 

 GCg – Subzona gospodăriei comunale 

 GCc – Subzona cimitirelor 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

Această zonă reuneşte toate funcţiunile care aparţin gospodăriei comunale şi asigură servirea 

populaţiei cu echipare edilitară, cimitire şi salubritate. 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

GCg 

• construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală: 

• birouri autonome; 

• incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, salubritate 

GCc 

• cimitire şi clădiri anexă: 

• capelă mortuară; 

• mausolee; 

• circulaţii carosabile; 

• parcaje; 

• circulaţii pietonale; 

• pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare. 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

GCg 

• se va asigura, o zonă de protecţie de minim 50.0 metri 

GCc 

 se va asigura, o zonă de protecţie de minim 50.0 metri 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

GCg 

 pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care 

prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le 

generează 

 

GCc 

 se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi 

distrugerea vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI 

 

• să aibă front la stradă; 

• lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 8 m; 

• adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 

• suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp 
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ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 

 Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

ARTICOLUL 7 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

 

• Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea celei mai înalte dintre ele, dar 

nu mai puţin de 3 m. 

•  

ARTICOLUL 8 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

GCg – se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică 

GCc – se vor asigura circulaţii carosabile şi pietonale în pondere de maxim 15% din suprafaţa totală 

a cimitirului 

 

ARTICOLUL 9 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

GCg 

 staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara 

spaţiului circulaţiei publice; 

 locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice şi vor fi 

plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare; 

 în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% 

din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor 

GCc 

 parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor fi plantate cu un 

arbore la 4 locuri de parcare 

 

ARTICOLUL 10 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 înaltimea maxima admisă va fi nivel P ( max 5 m) 

 

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• aspectul cladirilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va tine seama 

de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-

vizibilitate 

• se va asigura o tratare similara a fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora de 

pe domeniul public; 
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ARTICOLUL 12 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

 toate clădirile existente sau noi vor fi racordate la reţelele publice de apă şi 

canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 

întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

 În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi 

canalizare în zonă, proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor 

impuse de Consiliul Local. 

 Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor 

se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării 

apelor reziduale 

 Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai 

prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

 racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe 

sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; 

 

ARTICOLUL 13 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

GCg 

 orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de 

pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii; 

 suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu 

arbori în proporţie de minim 40%, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

 parcajele  vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu 

un arbore la fiecare 4 locuri de parcare; 

GCc 

 se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a 

incintei în proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului 

 

ARTICOLUL 14 –  ÎMPREJMUIRI 

GCg 

 împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2.00 metri 

din care  un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii 

suplimentare se va dubla spre interior la 2.50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.50 

metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

 în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi 

cu transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 

vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă. 

GCc 

•  împrejmuirile spre stradă vor fi semi opace, opace sau din gard viu, vor fi 

tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri; 

• se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

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

• nu va depasi 35% 

 

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

• nu va depasi 1 
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F – Zona de transport feroviar 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

Sunt incluse: zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice (fâşiile de teren cu lătimea de 20 m 

fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, ce includ instalaţiile de semnalizare şi de 

siguranţa circulaţiei, cele de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi instalaţiile şi 

lucrările de protecţie a mediului) si terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele 

necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile 

aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri 

si persoane). 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

• staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări necesare 

funcţionării serviciilor feroviare; 

• servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare; 

• amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru 

asigurarea securităţii transportului feroviar; 

• lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.) şi de protecţia mediului 

• Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, 

necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic; 

• Parcaje pentru salariaţi şi pentru călători 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

• construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor 

autoriza numai cu avizul CFR. 

• Elemente ale infrastructurii publice – traversări ale circulatiilor si retelelor de utilităti, noduri 

de transfer intermodal, căi de circulatie etc, cu conditia avizului conform al Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. 

 

ARTICOLUL 3 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare 

de modernizare sau extindere a căilor ferate 

• se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru modernizarea / 

realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. aferente. 

• se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile feroviare: depozitări de materiale, piese sau 

utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, 

construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, 

depozite de deşeuri etc.; 

• depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a 

semnalelor feroviare; 

• orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea 

stabilităţii solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori extragerea de materiale de 

construcţii) sau  modificarea echilibrului freatic; 

• depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor 

de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare. 
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SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE  A 

CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI) 

• parcela minimă construibilă este de 400 mp, cu un front la stradă de minim 15 metri; 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

• clădirile noi sau reconstruite se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă 

majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţă de 

minim 6,0 metri în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă. 

• în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de 

minim 10.0 metri pe străzile de categoria I şi II şi de minim 8.0 metri pe străzile de categoria 

III. 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

• distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai 

puţin de 6,0 metri. 

 

ARTICOLUL 7 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

• pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice, distanţa 

minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, 

dar nu mai puţin de 6.0 metri; 

• distanţa dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 

clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente 

 

ARTICOLUL 8 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică 

• Accesele principale, destinate mai ales publicului, vor fi organizate în corelare cu spatiile 

publice adiacente. 

 

ARTICOLUL 9 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

• staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara circulaţiilor publice; 

• în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje 

ale salariaţilor şi clienţilor. 

ARTICOLUL 10 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

• va fi de P+1 ( nu va depasi 12 m) 

ARTICOLUL 11 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 

imediate; 

• faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

• tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul ca acestea pot fi percepute din zonele 

înconjurătoare mai înalte; 

 

ARTICOLUL 12 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

• toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura 

preepurarea 

• apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi platforme 

exterioare; 
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• Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 

• Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public al municipiului sau parcelele 

vecine. 

• Firidele de branşament si contorizare vor fi de preferintă integrate în clădiri. 

• Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc), cu 

exceptia celor apartinând infrastructurii feroviare. 

• Se vor amenaja spaţii (eventual integrate în clădiri) destinate colectării deşeurilor, accesibile 

serviciului de salubritate. 

• în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care 

administrează resursele de apă 

 

ARTICOLUL 13 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

• orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice, inclusiv de pe 

calea ferată vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii; 

• suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 

proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

• suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi   plantate cu 

un arbore la fiecare 200 mp. şi tratate peisagistic. 

 

ARTICOLUL 14 –  ÎMPREJMUIRI 

• Imprejmuirile zonei de sigurantă a infrastructurii feroviare se vor realiza pe baza unor proiecte 

de specialitate în cadrul cărora se vor lua în mod obligatoriu în considerare criterii de 

securitate, de protectie fonică a zonelor învecinate si estetice. Înălţimea maximă a 

împrejmuirilor va fi de 2,2 m, cu exceptia situatiilor în care considerente de protectie fonică 

impun înăltimi mai mari. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii / vegetatie medie 

si înaltă. 

• Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor 

înainte de admitarea lor în incintă fără a incomoda circulaţia pe drumurile publice. 

• Celelalte împrejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m înăltime 

si vor fi de tip transparent, cu exceptia situatiilor în care acestea au rol de protectie fonică, 

urmând a face obiectul unui proiect de specialitate. 

• Oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc 

de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4.0 metri înălţime 

 

SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

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

 nu va depasi 40% 

 

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

 nu va depasi 2 
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CC – Zona pentru căi de comunicaţie 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

Această zonă cuprinde infrastructura rutieră, întregul sistem de circulaţii rutiere existente, dar şi 

propuse prin PUG-ul de faţă. 

 

l SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

UTILIZĂRI ADMISE 

• unităţi ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale 

• garaje publice 

• parcaje publice 

• spatii de staţionare 

• platforme - alveole carosabile pentru transportul în comun 

• trotuare, alei pentru ciclist 

• refugii şi treceri pentru pietoni 

• zone verzi mediane, laterale şi fâşii verzi intermediare 

• servicii compatibile funcţiei de bază a zonei 

• reţele tehnico-edilitare 

• lucrări de întreţinere, reabilitare, supralărgire 

• lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive 

 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 

• artera ocolitoare 

• lărgirea unor străzi sau realizarea unor noi artere de circulaţie 

• modernizarea intersecţiilor marcate pe planşa de reglementări urbanistice, 

până la precizarea soluţiilor definitive 

 

SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

• în intravilan, construcţiile noi amplasate în zone dens construite, şi situate cu frontul la un 

drum naţional, judeţean, comunal, se vor alinia frontului existent definit de construcţiile existente; 

• pentru zone de extinderi de intravilan, se vor respecta retragerile obligatorii ale construcţiilor 

noi faţă de drumurile naţionale (26m), drumurile judeţene (24m) şi drumurile comunale (22m) 

 

 

ARTICOLUL 1 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

• Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de 

stingere a incendiilor. 

 

 

ARTICOLUL 2 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

• (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se 

emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
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ARTICOLUL 3 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE 

• spaţiile libere rămase neocupate în urma lucrărilor de infrastructura sau adiacente circulaţiilor 

se vor planta cu specii locale de vegetaţie, şi arbori (acolo unde există spaţiu), pentru a diminua 

poluarea cu praf a localităţilor. 

 

ARTICOLUL 4 –  ÎMPREJMUIRI 

• Parcajele publice să fie plantate şi înconjurate de garduri vii de 1.20 m înălţime. 
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Ta – Zona de transport aerian 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 

Zona aferenta aerodromului reprezintă teritoriile ce se rezervă în cadrul intravilanului nou 

propus al localităţii pentru a asigura amplasamentul necesare viitorului aerodrom. 

Funcţiunea dominantă a zonei: activităţi si servicii de transport aerian comercial si in comun 

si activitati sportive cu avioane si aeronave de clasa usoara si ultrausoara avand o greutate maxima 

de 5700kg si care pot transporta maxim19 pasageri. 

Funcţiunile complementare admise în zona sunt: circulatie auto si pietonala, spatii verzi de 

protectie, sedii de birouri, comerţ, depozitare, alimentaţie publică pentru utilizatorii zonei, locuinţe 

de serviciu, statie de distributie carburanti.  

 

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE 

 toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespund funcţiunii zonei 

 un spatiu administrativ; 

 -o sala de asteptare de mici dimensiuni; 

 -hangare si anexe (atelier de reparatii / revizii); 

 - un turn de control si dirijare zbor; 

 - un depozit de combustibil si pompe distributie carburanti; 

 - unitati de alimentatie publica si marfuri industriale independente; 

 - sedii de birouri si locuinte de servici; 

 - circulatie auto si pietonala, spatii verzi de protectie, sedii de birouri, comerţ, alimentaţie 

publică pentru utilizatorii zonei; 

 - fiind o zona propusa a fi introdusa in intravilan, construcţiile, străzile, trotuarele, 

parcajele se vor realiza pe baza unor studii de fezabilitate. Dotările comerciale şi cele privind 

serviciile se pot autoriza cu obţinerea acordului de mediu. 

 

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI INTERZISE 

• locuinţe, dotări social–culturale, adaposturi pentru animale.orice tip de constructii care nu au o 

legatura directa cu functiunea principala a aerodromului; 

• orice fel de constructii si echipari edilitare de suprafata; 

• constructii de orice fel de-a lungul axului culoarului de zbor pe o lungime de 

500 m de o parte si de alta a pistei de la limita zonei pistei de zbor; 

• orice alt tip de vegetatie in afara de gazon. 
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SECŢIUNEA II –  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

 CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 3 –  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,  FORME, 

DIMENSIUNI 

 

• Parcelele vor putea avea împrejmuiri opace din materiale rezistente sau din gard viu, cu 

înălţimea de maximum 1,80 m. Spre strada principală, suprafaţa împrejmuirilor va fi tratată decorativ. 

 

ARTICOLUL 4 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face cu respectarea zonei de protecţie 

corespunzătoare categoriei drumului respectiv. 

• Amplasarea faţă de aliniament a construcţiilor ce adăpostesc obiective de interes public va avea 

în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu şi a parcajelor 

necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul public. 

 

ARTICOLUL 5 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

 LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 

 Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu 

mai puţin de 3 m faţă de limitele laterale şi 5m  faţă de limita posterioară), precum şi a distanţei 

minime între clădiri, necesară intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

ARTICOLUL 6 –  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

 ACEEAŞI PARCELĂ 

 

• Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime 

obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare (0,60 m pentru faţadele fără goluri, 1,90 m pentru 

faţadele cu goluri), conform Codului Civil, precum şi a distanţei minime între clădiri, necesare 

intervenţiilor în caz de incendiu (3,00 m). 

 

 

ARTICOLUL 7 –  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

 

Zona pistei de zbor a aerodromului - care cuprinde banda pistei şi zonele laterale, prelungirile de 

oprire, prelungirile degajate, mijloace de navigaţie aeriană la sol şi meteo. 

Banda pistei cu o lungime de 900 m si 80 m latime zonele laterale pistei, prelungirile de oprire, 

prelungirile degajate, mijloace de navigaţie aeriană la sol şi meteorologice. Zona se desfăşoară pe o 

lungime de 1000 m şi 80 m lăţime 

 

ARTICOLUL 8 –  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 

• Amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor ce adăpostesc obiective adiacente 

aerodromului va avea în vedere asigurarea accesului pietonal direct, a accesului carosabil de serviciu 

şi a parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului, fără stânjenirea circulaţiei pe drumul 

public. 

 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VINŢU DE JOS – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

69 

 

ARTICOLUL 9 –  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 

•  Înălţimea construcţiilor nu se reglementeaza, fiind determinata de procesul tehnologic. Dar nu va 

depasi P+2 ( max 15 m ) iar pentru turnul de control hmax=25m 

 

ARTICOLUL 10 –  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 

• În vederea asigurării unui aspect exterior corespunzător al construcţiilor, se interzice utilizarea 

materialelor perisabile la învelitori şi finisajele exterioare. Arhitectura va fi în concordanţă cu 

caracterul funcţional al clădirilor. 

 

ARTICOLUL 11 –  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

 

• Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice de echipare 

edilitară existente. 

• În momentul executării sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonă, 

proprietarul se obligă să racordeze construcţia la acestea, conform regulilor impuse de Consiliul 

Local. 

• Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face 

numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau centralizat, a colectării apelor menajere 

reziduale 

• Îndepărtarea apelor uzate menajere se va face, în prima fază, prin instalaţii de preepurare sau fose 

septice vidanjabile, iar in momentul executării sistemului centralizat de canalizare şi a staţiei de 

epurare, proprietarul se va obliga să se racordeze la sistem. 

• Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă se va putea face numai prin grija şi cu 

cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării acesteia. 

• toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; 

• racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a 

se evita producerea ghetii; 

• se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea  apelor meteorice in reteaua de 

canalizare; 

• se interzice dispunerea antenelor TV-satelit la fatada principală; 

• se interzice dispunderea aeriana a cablurior TV, telefonie, curent, internet; 

 

ARTICOLUL 12 –  SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE. 

 

• În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în 

suprafaţă de minimum 30%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului 

public. 

• Spaţiile libere şi cele plantate se vor amenaja ca spaţii publice corespunzătoare fiecarei funcţiuni 

adiacente. 

• spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori 

de joasa inaltime; 

 

ARTICOLUL 13 –  ÎMPREJMUIRI 

 

• Parcelele vor putea avea împrejmuiri opace din materiale rezistente sau din gard viu, cu înălţimea 

de maximum 1,80 m. Spre strada principală, suprafaţa împrejmuirilor va fi tratată decorativ. 
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SECŢIUNEA III –  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

 TERENULUI 

ARTICOLUL 14 –  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 

• nu va depasi 40% 

 

ARTICOLUL 15 –      COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 

• nu va depasi 2 

 

ZDS – Zonă cu destinatie specială 

 

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

 

Zona este alcatuită din urmatoarele componente: 

- unitati militare; 

- unitati de protectie civila; 

- unitati de paza contra incendiilor; 

- unitati de politie. 

Eliberarea autorizatiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice si cu avizele 

ministerelor tutelare conform legilor in vigoare. 

Ministerul Apararii Nationale are in administrare pe teritoriul administrativ al comunei Vintu 

de Jos, imobilul nr. 909 in suprafata de 879.740 mp, situat in intravilan, denumit ZDS-MapN (Trup 

10) pe plansa „Încadrare în teritoriu”. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Vintu de Jos se află zona de sigurantă aferentă 

imobilului nr. 909 cu destinatia de depozit de munitii, conform Protocolului nr. A-1090 si 4349 din 

data de 20.05.2015, încheiat între reprezentantul U.M 01496 Vintu de Jos si al Primăriei Comunei 

Vintu de Jos, zonă în care este instituită interdictie de construire. 

In zona imobilelor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale se va permite 

construirea numai cu avizul Statului Major General 

Pe amplasamentele imobilelor Ministerului Apararii Nationale nu vor fi amplasate obiective 

de investitii, retele de utilitati sau cai de comunicatii. 
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EXTRAVILAN 

 

Vr –  ZONA AREALELOR NATURA 2000 SCI SPA 

 

• Cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul rezervaţiilor 

naturale şi a siturilor Natura 2000 SCI SPA. Orice intervenţie în această zonă se va face respectând 

OUG 57/2007 actualizată, şi legislaţia în vigoare. 

 

 

Va – ZONA TERENURILOR AGRICOLE 

• Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan este 

permisa pentru functiunile si în conditiile stabilite de lege 

• Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, 

gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole. 

 

 

Vp – ZONA TERENURILOR ÎMPĂDURITE 

 

• conform cu reglementarile continute in Codul Silvic, actualizat la data intocmirii prezentului 

Regulament 

• În zonele cu terenuri împădurite este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor 

ce servesc strict administrării pădurii ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii 

unor calamităţi naturale. 

• În zonele cu terenuri împădurite se pot desfăşura următoarele activităţi: 

• ştiinţifice şi educative; 

• activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

• intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor 

ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei, aprobate de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei şi cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

• activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive 

şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, 

de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor învigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul pădurii sau de 

comunităţile locale. 

• Exploatarea controlată (pentru uz casnic) a pădurilor de către persoanele fizice şi juridice care 

deţin/administrează terenuri în interiorul pădurii cu avizul administraţiei, aprobate de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare; 

• activităţi de pescuit sportiv. 

• În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de 

popas, amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale 

tradiţionale şi în tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu avizul 

administraţiei locale. 
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Vpf – ZONA TERENURILOR OCUPATE CU PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE 

 

• Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe pasunile şi fâneţele din extravilan este 

interzisa 

 

• Se permite reabilitarea construcţiilor agricole existente amplasate in extravilan, dacă se 

realizează din lemn, piatră naturală, prin metode de construire tradiţionale. 

• În zonele de păşuni şi fâneţe se pot desfăşura următoarele activităţi: 

• ştiinţifice şi educative; 

• activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de 

către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă 

recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

• acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei, şi cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

• activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive 

şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, 

de ciuperci şi de plante medicinale. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice 

care deţin/administrează terenuri; 

• activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi 

alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

• activităţi de vânătoare conform legislaţiei în vigoare; 

• activităţi de pescuit sportiv. 

• Î

n plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de observaţie a faunei, de popas, 

amenajarea unor poteci, toate acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în 

tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu avizul administraţiei locale. 
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VM – Zona Văii Mureşului în extravilan 

  

GENERALITĂŢI: Caracterul zonei 

Zona văii Mureşului este o zonă foarte propice pentru desfăşurarea activităţilor de petrecere a 

timpului liber, de aceea, prin prezentul PUG, se permit anumite funcţiuni şi o amenajare minimală a 

malurilor, acolo unde relieful şi declivitatea terenului o permit. În această zonă este interzisă 

realizarea de noi construcţii. 

 

UTILIZĂRI ADMISE 

 

• spaţii verzi amenajate 

• spaţii plantate 

• mobilier urban (bănci, iluminat public etc.) 

• loc de joaca pentru copii 

• drumuri de halaj 

• lucrări de terasament, indiguire, regularizare curs de apă 

• alei pietonale 

• pistă de biciclete 

• amenajări destinate petrecerii timpului liber (picnic, plajă etc.) 

• debarcadere, pontoane, anexe sanitare, 

• terenuri pentru sport, agrement 

• comert ambulant 

 

 

 

 

  
 


