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1.1,     Rolul Regulamentului local de urbanism

1)    Regulamentul  local  de  urbanism  este  o documentaţie  de  urbanism  cu  caracter de  reglementare

care  cuprinde  prevederi  referitoare  la  modul  de  utilizare  a  terenurilor,  de  realizare  şi  utilizare  a

construcţiilor pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale a comunei Aghireşu -intravilan şi

extravilan.

2)    Regulamentul  local  de  urbanism  ce  însoţeşte  Planul  urbanistic  general  explicitează  şi  detaliază

prevederile cu caracter de reglementare ale PUG.

3)    Regulamentul  local  de  urbanism  constituie  act de  autoritate  al  administraţiei  publice  locale  şi  se

aprobă  de  către  Consiliul  local  pe  baza  avizelor obţinute, în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.

350/2001.

4)    Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatorie în situaţia

in  care:

a)    expira termenul de valabilitate al documentaţiei;

b)    ulterior aprobării au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborări

documentaţiei:   noi   elemente   cu   caracter  director  ce   decurg   din   strategii   naţionale   sau

regionale,  oportunitatea  realizării  unei/unor  investiţii  majore  cu  implicaţii  asupra  unor  părţi

determinante  ale  teritoriului  reglementat  prin  planurile  de  amenajare  a  teritoriului  sau  de

urbanism;

c)    se  produc  modificări  importante  in  cadrul  legislativ  de  specialitate  si/sau  general,  modificări

care fac inoperante prevederile documentaţiilor aprobate, in vigoare";

5)    Modificarea  Regulamentului  local  de  urbanism  aprobat  se  va  face  numai în  spiritul  prevederilor

Regulamentului general  de  urbanism; aprobarea  unor modificări  ale Planului  urbanistic general şi

implicit, ale  Regulamentului  local de urbanism, se va face  numai cu  respectarea filierei  de avizare
-aprobare  pe care a  urmat-o Şi  documentaţia  iniţială,  cu avizul Arhitectului-şef al Judeţului Cluj.

1.2.    Baza legală

1)    Regulamentul   Local   de   Urbanism   (RLU)   este  elaborat   in   conformitate   cu   prevederile  actelor

normative  in  vigoare,  specifice  domeniului  sau  complementare  acestuia.  Dintre  principalele  acte

normative, cu  implicaţii asupra  dezvoltării  urbanistice, se menţionează:

•      Legea  nr. 350/2001 privind  urbanismul şi amenajarea teritoriului-

şi completările ulterioare;
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•      Ordinul  MDRAP 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;

•      HGR  nr.  525/1996  pentru  aprobarea   Regulamentului  General  de  Urbanism,  republicată  cu

modificările şi  completările  ulterioare;

•      Ordinul  MLPAT  nr.  13N/10.03.1999  privind  conţinutul  cadru  Şi  metodologia  de  elaborare  a

Planului  Urbanistic General;

•      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilorşi unele măsuri pentru realizarea

locuinţelor (republicată cu modificările ulterioare),  precum şi celelalte acte legislative specifice

sau complementare domeniului.

2)    Regulamentului local de urbanism detaliază  Regulamentul general de urbanism în conformitate cu

condiţiile specifice  localităţii.

3)   În  cadrul  Regulamentului  local  de  urbanism  se  preiau toate  prevederile cuprinse în  documentaţii

de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform  legii:

•      Legea  nr. 363/2006 privind aprobarea  planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea

I  Reţele de transport;

•      OUG  nr.  12/1998  (republicată)  aprobată  cu  Legea  nr.  89/1999,  privind  transportul  pe  căile

ferate şi  reorganizarea Societăţii  Naţionale a Căilor Ferate Române;

•      Ordinul    M.T.    nr.    158/1996    privind   emiterea    acordurilor   Ministerului   Transporturilor   la

documentaţiile    tehnico-economice    ale    investiţiilor    sau     la    documentaţiile    tehnice    de

sistematizare pentru terţi;

•      Legea  nr.  203/2003  (republicată)  privind  realizarea,  dezvoltarea  Şi  modernizarea  reţelei  de

transport de interes naţional Şi european;

•      Planul  de amenajare a teritoriuluijudeţului cluj.

1.3.    Domeniul deaplicare

Planul   urbanistic  general  împreună  cu   Regulamentul   local  de  urbanism  aferent,  cuprinde  norme

obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atâtîn intravilan,

cât Şi în  extravilan, în  limitele teritoriului  administrativ al  localităţii.

lntravilanul  localităţii cuprinde  următoarele trupuri:

Trup Suprafaţa  [ha]

LUJ]

1. Aghireşu

1.1 Trupul  Principal,  incluzând gospodăriile Şi  unităţile economico-sociale 126,92 ha

1.2 Trupul  de  locuinţe  ``Dealu  Mic"
r____I_

--------7,06-ha--

1.3 Trupul  "Ferma"
•- `  .y~ z [    i `    ,-   `,  iJ' i-~  8,6`7  h\â  `

1.4Trupul  de  locuinţe  `'DrumulTicului"                                                                                  !      i
-_-__---_-__---;::,::ĂF]rmĂ

1.5Truplocuinţe                                                                                                                                              i!      ( ^^,          4'42ha
i>4

!`    '  ",-o(*.('.  ,      ..   d.n  jooJ2'`..l
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2. Aghireşu  Fabrici

2.1 Trupul  principal 260,80 ha

2.2 Trup Staţia de epurare 2,36 ha

2.3 Trup Staţia  preparare caolin, situat în  nordul  zonei  industriale 8,42 ha

2.4 Trup  locuinţe  "Valea  Ciocaş" 17,90 ha

2.5 Trup  ''Cariera Ciocaş" 6,52 ha

2.6 Trup "Laguna Albastră" 6,30 ha

2.7 Trup case vacanţă ''Valea Ciocaş" 0,90 ha

3. Arghişu -Trup principal 49,75 ha

4. Băgara -Trup principal 33,38 ha

5.  Dâncu -Trup principal 41,31 ha

6.  Dorolţu -Trup principal 19,98 ha

7.  lnucu -Trup principal 46,82 ha

8.  Le8hia

8.1 Trup principal 55'07 ha

8.2  Băile  Leghia 5,74  ha

8.3   Locuinţe  ''La  Moară" 3,48 ha

8.4   Bazin  apă  "Rîtul  lui  Kapla" 0'04 ha

91  Macău

9.1 Trup  principal 95,90 ha

9.2  Halta  CFR Macău 0,26 ha

9.3  Locuinţă  ''La  moară" 1,22 ha

10. Ticu -Trup principal 30,76 ha

11. Ticu Colonie -Trup principal 29,87 ha

Suprafaţa finala  a  intravilanului  actualizat,  după corelarea  cu toate avizele autorităţilor competente,

este de 871,64 ha.

•      lntravilanul   aprobat   conform   legii   Şi   figurat   în   planşele   de   REGLEMENTĂRl   ale   Planului

urbanistic  general,  va  fi  marcat  pe  teren,  prin  borne,  potrivit  Legii  cadastrului  Şi  publicităţii

imobiliare nr.7/1996 (**republicată**)

•      Zonificarea funcţională a  localităţii se stabileşteîn funcţie de categoriile de activităţi  pe care le

cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile art.14

din  Regulamentul  general  de  urbanism  şi  este  evidenţiată în  planşele  de  REGLEMENTĂRl  ale

Planului  urbanistic  general;  pe  baza  acestei  zonificări  se  stabilesc  condiţiile  de  amplasare  şi

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

•     Împărţirea teritoriului în  unităţi  teritoriale  de  referinţă  se face

delimitarea  UTR-urilor care face parte integrantă din  Regulame

convenţională    cuprinzând    o    zonă    a    teritoriului    urban    cu

conform  planşelor

omogenitate  funcţională,  caracteristici  morfologice  unitare,  sa
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planuri  urbanistice  zonale  sau  de  detaliu.  UTR-ul  se  delimitează  prin  limite fizice  existente în

teren (străzi, limite de proprietate, ape etc.) şi poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai

multe  subzone  din  cadrul  aceleiaşi  zone funcţionale  sau  din  zone funcţionale  diferite  şi  este

suportul grafic pentru exprimarea  prescripţiilor corelate cu  propunerile pieselor desenate.

lntravilanul  localităţilor comunei AGHIREŞU  este împărţit în  următoarele  UTR:

1.    AGHIREŞU

1.1  UTR 1.1 -Zona centrală

1.2  UTR 1.2 -Zona  locuinţe Aghireşu -Vest

1.3  UTR 1.3 -Zona  locuinţe Aghireşu -Nord

1.4 UTR  1.4 -Trup locuinţe T 1.5

1.5  UTR  1.5 -   Trup  locuinţe „Drumul Ticului"

1.6 UTR 1.6 -Zona  producţie agro-industrială „Ferma  lAS" -Trup  1.3

1.7  UTR  1.7 -Zona  locuinţe ,,Dâmbu  Morii" -Trup  1.2

1.8 UTR  1.8 -  Zona  locuinţe Aghireşu -Est

1.9  UTR 1.9 -Zona de producţie agro-industrială ,,Ferma CAP"

1.10 UTR  1.10 -Zona  industrială „Râtu  Fântâna  Cailor"

1.11  UTR  1.11-Zona  de gosp.  comunală, cimitire

1.12  UTR 1.12 -Zona  locuinţe propuse ,,La  Poartă"

2.    Aghireşu-Fabrici

2.1  UTR 2.1 -Zona  centrală

2.2  UTR 2.1A -Zona ,,Blocuri"

2.2  UTR 2.2 -Zona  Locuinţe -Vest

2,3  UTR 2.3 -Zona  Locuinţe -Est

2.4 UTR 2.4 -Zona  industrială  -Est

2.5  UTR 2.5 -Staţia de epurare

2.6  UTR 2.6 -Zona  industrială -Staţie  preparare caolin

2.7 UTR 2.7 -Zona  industrială -„Gară -Fabrica de ipsos"

2.8  UTR 2.8 -Zona  industrială -„Uzina  electrică"

2.9  UTR 2.9 -Zona  Locuinţe -Nord

2.10 UTR 2.10 -Zona  de  locuinţe   ,,Valea  Ciocaş"

2.11 UTR 2.11 -Zona de agrement „Cariera Ciocaş" -Trupurile T 2.5   şi 2.7

2.12  UTR 2.12 -Zona de agrement „Laguna Albastră"

2.13 UTR 2.13 -Zona extindere intravilan „Sud-Est"

2.14 UTR 2.14 -Zona extindere intravilan ,,Sud"

2.15  UTR 2.15 -Zona  extindere intravilan „Sud-Vest"

2.16 UTR 2.16 -Zona sportivă

2.17  UTR 2.17 -Biserica  Monument Aghireşu  Fabrici

3.    Arghişu

3.1  UTR 3.1 -Zona  locuinţe + dotări -Est -interdicţie temporară
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3.2  UTR 3.2 -Zona locuinte -Vest

4.    Băgara

4.1  UTR 4.1 -Băgara -Zona  locuinţe-dotări

5.    Dâncu

5.1  UTR 5.1 -Locuinţe -Nord -interdicţie temporară

5.2 UTR 5.2 -Locuinţe -Sud

5.3  UTR 5.3 -Zona  prod. agro-industrială

6.  Dorolţu

6.1  UTR 6.1 -Trup principal

6.2 UTR 6.2 -Zona „Biserica reformată" -monument istoric

7.  lnucu

7.1  UTR 7.1 -lnucu -Zona  locuinţe-dotări

8.  Leghia

8.1  UTR 8.1 -Locuinţe -Sud

8.2  UTR 8.2 -Locuinţe -Nord

8.3  UTR 8.3 -Zona de producţie agro-industrială

8.4 UTR 8.4 -Trup 8.2 -„Băile Leghia"

8.5 UŢR 8.5 -Zona de gosp. comunală -Rezervor apă

9. Macău

9.1  UTR 9.1 -Locuinţe + dotări -Sud

9.2  UTR 9.2 -Locuinţe -Vest

9.3 UTR 9.3 -Locuinţe -Est + Trup 9.3

9.4 UTR 9.4 -Zona  producţie industrială

9.5 UTR 9.5 -Teren de sport

9.6  UTR 9.6 -Halta CFR

10. Ticu

10,1  UTR 10.1 -Ticu -Zona  locuinţe-dotări -interdicţie temporară

11. Ticu Colonie

11.1  UTR 11.1 -Ticu-Colonie -Zona  locuinţe-dotări -interdicţie temporară

11.2  UTR  11.2 -Ticu-Colonie -Zona  locuinte-dotări
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2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului Şi protejarea patrimoniului natural Şi construit

1|   Autorizarea  executării  construcţiilor şi  amenajărilor  pe  terenurile  agricole din  extravilan  se

supune prevederilor din prezentul regulament de urbanism. Terenurile agricole din extravilan

sunt evidenţiate în planşa de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV a  Planului urbanistic

general.  Lucrările de îmbunătăţiri funciare, de  reţele edilitare şi  de explorări geologice ce se

vor executa în extravilan vor obţine descărcarea de sarcină arheologică, după caz.

2)    Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din  intravilan în vederea  autorizării construcţiilor

se realizează în condiţiile art. 4 din  Regulamentul general de urbanism:

•      (1)  Autorizarea   executării   construcţiilor  pe  terenurile   agricole   din   intravilan   este

permisă   pentru  toate  tipurile  de  construcţii  şi  amenajări  specifice  localităţilor,  cu

respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul  regulament.

•      (2)  De  asemenea,  autorizarea  prevăzută  la  alin.  (1)  se face cu  respectarea  normelor

stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor Şi pentru realizarea

următoarelor obiective:

a.  completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse

de caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum Şi serviciile de

interes general;

b.              valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;

c,amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi  lucrărilor tehnico-edilitare aferente

acestora în ansambluri compacte.

•      (3)  Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din  intravilan se scot din circuitul

agricol, temporar sau definitiv, conform  legii.

•      Destinaţia   acestor  terenuri   se   reprezintă  în   planşa   de   REGLEMENTĂRl   a   Planului

urbanistic general.

3)    Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră din

extravilan   se   supune   prevederilor   prezentului   regulament   de   urbanism   coroborat   cu

prevederile art. 5 din  Regulamentul general de urbanism:
•      (1)  Autorizarea   executării   construcţiilor  şi   amenajărilor   pe  terenuri   cu   destinaţie

forestieră este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice

de  specialitate,  se  pot  autoriza  numai  construcţiile  necesare  întreţinerii  pădurilor,

exploatărilor  silvice  Şi  culturilor  forestiere.  La  amplasarea  acestor  construcţii  se  va

avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.

•      (2)  Cabanele  şi  alte  construcţii  Şi  amenajări  destinate  turismului  vor  fi  amplasate

numai   la   liziera   pădurilor,   cu   avizul   conform   al   Ministerului   Apelor   şi   Protecţiei

Mediului,    al    Ministerului   Agriculturii,   Alimentaţiei   şi    Pădurilor   Şi    al    Ministerului

Turismului,

•      (3)  Delimitarea  pe judeţe  a  terenurilor cu  destinaţie fore,sti6ră,  stap_iliţă_Î.n~ c_9_p_djţjile__~

legii,   de   către   organele   de   specialitate   ale   administraţiei   publice,   se:]c®munică

SC DAST COMSERV SRL - PR.  55/09

'`-.`''`;!`.îJ'LWLJUDEŢF_,AtticLU

:`,lt tr,C<ţQ)Q`a>ÂS\l
___J

`-t`,.      ,_'        .lLJr``ttt



Comuna Aghiresu -REGULAMENT LOCAL DE  URBANISM  (RLU) -2019

consiliilor   judeţene    prin    ordinul    ministrului    apelor    şi    protecţiei    mediului    şi    al

ministrului  agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor.

•      Suprafeţele   împădurite   sunt    puse   în    evidenţă   în    planşele    de   ÎNCADRARE   ÎN

TE R ITO R I U L AD M I N I STRATIV.

4)    Autorizarea  executării  construcţiilor de  orice fel în  albiile  minore  ale  cursurilor  de  apă  Şi  ale

cuvetelor lacurilor,  se  realizează în  condiţiile  respectării  prevederilor art.7 din  Regulamentul

general de urbanism, completat:
•      (1) Autorizarea  executării  construcţiilor de  orice felîn  albiile  minore  ale cursurilor de

apă  şi  în  cuvetele  lacurilor  este  interzisă,  cu  excepţia  lucrărilor  de  poduri,  lucrărilor

necesare căilor ferate Şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă,  precum

şi a  lucrărilor de gospodărire a apelor,
•      (2)Autorizarea executării  lucrărilorprevăzute la  alin,  (1) este permisă  numai cu avizul

primarului  Şi  al  autorităţilor  de  gospodărire  a  apelor  şi  cu  asigurarea  măsurilor  de

apărare a  construcţiilor respective împotriva  inundaţiilor,  a  măsurilor de  prevenire a

deteriorării  calităţii  apelor  de  suprafaţă  Şi  subterane,  de  respectare  a  zonelor  de

protecţie  faţă  de  malurile  cursurilor de  apă  Şi  faţă  de  lucrările  de  gospodărire  şi  de

captare a apelor.

•      (3)Autorizarea executării construcţiilorde oricefelîn zona de protecţie a platformelor

meteorologice  se face  cu  avizul  prealabil  al  autorităţii  competente  pentru  protecţia

mediului.

•      (4)  Zonele  de  protecţie  sanitară  se  delimitează  de  către  autorităţile  administraţiei

publice judeţene şi a municipiului  Bucureşti, pe baza avizului organelor de specialitate

ale  administraţiei  publice.

•      (5)  Execuţia de lucrări  pe parcelele adiacente cursurilor naturale de apă seva face cu

avizul  administratorului  bazinelor hidrografice.

•      Resursele   de   apă   sunt   puse   în   evidenţă   în   cadrul   planşelor   de  ÎNCADRARE   ÎN

TERITORIUL ADMINISTRATIV şi  de  REGLEMENTĂRl  ale  Planului  urbanistic general.

5)    Autorizarea   executării  construcţiilor  şi  amenajărilor  în  zonele  cu  valoare  peisagistică  şi  în

zonele   naturale   protejate   se   realizează   în   condiţiile   respectării    prevederilor   art.8   din

Regulamentul general de urbanism:

•      (1)  Autorizarea  executării  construcţiilor  şi  a  amenajărilor  care,   prin  amplasament,

funcţiune,  volumetrie  şi  aspect  arhitectural  -conformare  şi  amplasare  goluri,  raport

gol-plin,  materiale  utilizate,  învelitoare,  paletă  cromatică  etc.  -depreciază  valoarea

peisajului  este  interzisă,

•      (2)   Autorizarea   executării   construcţiilor   în   parcuri   naţionale,   rezervaţii   naturale,

precum  Şi  în  celelalte  zone  protejate,  de  interes  naţional,  delimitate  potrivit  legii,

inclusiv în  zona  lor  de  protecţie,  se  face  cu  avizul  conform  al  Ministerului  Apelor  Şi

Protecţiei  Mediului,  Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei

Lucrărilor  Publice, Transporturilor şi  Locuinţei.

•      (3)   Consiliile  judeţene  vor   identifica   Şi   vor  delimita,   în

specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită
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peisagistică  şi  vor  stabili  condiţiile  de  autorizare  a  executării  construcţiilor,  având  în

vedere  păstrarea calităţii  mediului  natural şi  a echilibrului ecologic.

•     Zonele  cu  valoare  peisagistică  şi  zonele  naturale  protejate  sunt  puse în  evidenţă  în

cadrul  planşelor de reglementări şi regulament pentru satele Leghia şi Aghireşu.

6)    Autorizarea  executării  construcţiilor  în   zonele  care  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural

construit se face cu respectarea prevederilor art. 9 din  Regulamentul general de urbanism:

•      (1)  Autorizarea  executării  construcţiilor în  zonele  care  cuprind  valori  de  patrimoniu

cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii

şi  Cultelor şi al  Ministerului  Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  Locuinţei.

•      (2)  Autorizarea  executării  construcţiilorîn  zonele  care  cuprind  valori  de  patrimoniu

cultural  construit,  de  interes  local,  declarate  şi  delimitate  prin  hotărâre  a  consiliului

judeţean,  se face  cu  avizul  serviciilor publice descentralizate  din judeţ,  subordonate

ministerelor prevăzute  la  alin,  (1).

•      (3)  Autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  care  au  ca  obiectiv  cercetarea,

conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a  monumentelor istorice, se va face

cu  avizul conform  al  Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile stabilite  prin ordin al

ministrului  culturii  si  cultelor.

Zonele  cu  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  protejate  se  reprezintă  in  cadrul

planşelor de  REGLEMENTARI  Şi  REGULAMENT   ale  Planului  urbanistic general  pentru

satele  Aghireşu,  Aghireşu-Fabrici,  Băgara,  Dorolţu,  Dâncu,  lnucu,  Macău,  Ticu,  Ticu

Colonie.

Până  la elaborarea  unor Planuri urbanistice zonale se va  întocmi  un  Regulament local de urbanism cu

prevederi specifice pentru zonele protejate instituite ca atare prin  PUG, şi  marcate corespunzător pe

planşele de  Reglementări şi  Regulament. În caz de diferenţe între  partea scrisă Şi  partea desenată va

prevala  partea scrisă.

2.2.     Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

1)    Autorizarea  executării  construcţiilor  sau  a  amenajărilor  în  zonele  expuse  la  riscuri  naturale  se

realizează  în  condiţiile  respectării  prevederilor  art.  10  din  Regulamentul  general  de  urbanism;

zonele  expuse  la  riscuri  naturale  sunt  puse în  evidenţă  în  cadrul  planşelor  de  Reglementări  ale

Planului  urbanistic general.  Zonele  afectate  de  alunecări  de teren  din  extravilan  şi  intravilan  vor

face  obiectul  cu  prioritate  a  lucrărilor de împădurire  Şi  de  combatere  a  excesului  de  umiditate.

Pentru obiective ce se vor amplasa în zonele cu risc de inundabilitate se va obţine acordul conform

al autorităţii de administrare a  bazinelor hidrografice.

2)    Autorizarea   executării   construcţiilor  în   zonele  de  servitute  şi   de   protecţie  ale  sistemelor  de

:,''fŢ:on;:ar.ee,c:,ean:[tg::::::::',c:,ec:n::aus:::l.otr.:ăe::zree,a:,pz:,acz:nîanl,::rnej,::::o=#gîffiI:=[r
art.11 din  Regulamentul   general de urbanism, completat:
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•      (1)  Autorizarea  executării  construcţiilor în  zonele  expuse  la  riscuri  tehnologice,  precum  Şi în

zonele   de   servitute   şi   de   protecţie   ale   sistemelor   de   alimentare   cu   energie   electrică,

conductelor  de  gaze,  apă,   canalizare,   căilor  de  comunicaţie  şi   altor  asemenea   lucrări   de

infrastructură este interzisă.

•      (2)În sensul prezentului regulament,  riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele

industriale sau  agricole care  prezintă  pericol  de  incendii,  explozii,  radiaţii, surpări  de teren  ori

de  poluare a  aerului, apei sau solului.

•      (3)  Fac  excepţie  de  la  prevederile  alin.   (1)  construcţiile  şi  amenajările  care  au  drept  scop

prevenirea riscurilor tehnologice sau  limitarea efectelor acestora.
•      (4)  Este obligatorie obţinerea avizului conform al administratorului reţelei de infrastructură.

•      Zonele sunt puseîn  evidenţăîn cadrul  planşelorde  REGLEMENTĂRl  şi  de  ECHIPARETEHNICO-

EDILITARĂ ale  Planului  urbanistic general.

La  amplasarea  de  obiective  noi  din  domeniul  reţe]elor edilitare  se vor  respecta  distanţele  Şi  limitele

zonelor de protecţie conform normativelor în vigoare.

•      La   amplasarea   obiectivelor  în   extravilan   se   va   ţine   seama   de   zonele   de   siguranţă   ale

Depozitului  de  materiale explozive din  cadrul  Carierei  de  Nisipuri Caolinoase Corneşti",   UAT

Gârbău,  marcate  pe  planşele  de  Reglementări  Şi  Încadrare  in  teritoriu,  conform  Ordinului

MDRAPFE/MM/MAl nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea

distantelor  adecvate  fata  de  sursele  potenţiale  de  risc  din  cadrul  amplasamentelor  care  se

încadrează  in  prevederile  Legii  nr.  59/2016  privind  controlul  asupra  pericolelor  de  accident

major in care sunt implicate substanţe periculoase in activităţile de amenajare a teritoriului si

urbanism.

3)    Autorizarea  executării  lucrărilor de  utilitate  publică şi  a construcţiilor de orice fel  pe terenurile  pe

care s-a  instituit servitute de  utilitate  publică,  se face în  condiţiile  respectării  prevederilor art.16

din  Regulamentul  General  de  Urbanism:

•      (1)  Autorizarea  executării  altor  construcţii  pe  terenuri  care  au  fost  rezervate  în  planuri de

amenajare a teritoriului,  pentru  realizarea  de  lucrări  de  utilitate  Publică,  esţe  inţ,e,.rziş#\=ŢEf&\N  CLUJ

•     (2)  Autorizarea  executării  lucrărilor  de  utilitate  publică  se  face  pe  baza  documentaţj_eLde~

urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform  legii.
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•      Constrângerile  legate  de  disfuncţionalităţi  ale  echipării  tehnico-edilitare  sau  lipsa  acesteia,

precum   şi   asigurarea   echipării   edilitare  se   reprezintă  în   planşele  de   ECHIPARE  TEHNICO-

EDILITARĂ ale  Planului  urbanistic general.

4)    În  vederea  asigurării  echipării  tehnico-edilitare,  autorizarea  executării  construcţiilor  se  face  în

conformitate cu  prevederile art.13 din  Regulamentul general de urbanism:

•      (1)  Autorizarea  executării  construcţiilor  care,   prin  dimensiunile  şi  destinaţia   lor,   presupun

cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei

publice  locale ori  ale  investitorilor interesaţi sau care  nu  beneficiază  de fonduri  de  la  bugetul

de stat este interzisă.

•      (2)  Autorizarea  executării  construcţiilor  poate  fi  condiţionată  de  stabilirea,  în  prealabil,  prin

contract,  a  obligaţiei  efectuării, în  parte sau  total,  a  lucrărilor de  echipare  edilitară  aferente,

de către investitorii  interesaţi.

Pe  terenurile  asupra  cărora  s-a  instituit  servitute  de  utilitate  publică  (protecţia  sanitară)  a  surselor,

reţelelor,  staţii  de epurare  etc.,  construirea  se face în  condiţiile  respectării  prevederilor art.11  şi  art.

12 din  Regulamentul general de urbanism:

2.3.    Condiţii speciale Autorizare

(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice,  precum şi În zonele de

servitute şi de  protecţie ale sistemelor de alimentare cu  energie electrică, conductelor de gaze,  apă,

canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea  lucrări de infrastructură este interzisă.

(2)  În   sensul   prezentului   regulament,   riscurile   tehnologice   sunt   cele   determinate   de   procesele
industriale  sau  agricole  care  prezintă   pericol  de  incendii,  explozii,  radiaţii,  surpări  de  teren  ori  de

poluare a  aerului, apei  sau  solului.

(3)  Fac  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (1)  construcţiile Şi  amenajările  care  au  drept scop  prevenirea

riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

2.4.    Autorizare construcţii cu Riscuri Tehnologice

(1)   Autorizarea   executării   construcţiilor   care,   prin   natura   şi   destinaţia   lor,    pot   genera   riscuri

tehnologice  se face  numai  pe  baza  unui  studiu  de  impact elaborat şi  aprobat  conform  prevederilor

legale.

(2)  Lista  categoriilor de construcţii  generatoare  de  riscuri tehnologice se stabileşte  prin  ordin  comun

al  ministrului industriei şi resurselor,  ministrului agriculturii, alimentaţiei Şi  pădurilor, ministrului apelor

şi  protecţiei  mediului,  ministrului  sănătăţii  şi  familiei,  ministrului  lucrărilor  publice,  transporturilor  si_ _ ._ _-__            ------
locuinţei,  ministrului  apărării  naţionale Şi  ministrului  de  interne.
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