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GC— Zonă gospodărie comunală cimitire 

1. CARACTERUL ZONEI 

Zonă cuprinde cimitirele de pe teritoriul comunei şi funcţiunilor aferente (capele, lăcaşe de cult, clădiri 
administrative si anexe ale cimitirelor). 

1.1. Condiţionări generale 

• Funcţionarea cimitirelor e reglementată prin cadrul legal existent, cat şi prin regulamentele 
interne. ln plus, pentru buna funcţionare a acestora, se instituie următoarele reglementări: 

o se interzice densificarea cimitirelor prin ocuparea aleilor, distrugerea / eliminarea 
vegetaţiei, eliminarea spaţiilor verzi, ocuparea spaţiului dintre morminte. 

o pentru extinderea cimitirelor existente pe suprafeţe de teren învecinate se va întocmi o 
documentaţie de urbanism, stabilita de autoritatea publica, prin care se vor asigura în 
mod obligatoriu şi zonele de protecţie sanitară spre noile vecinătăţi, în conformitate cu 
normele în vigoare. 

o pentru autorizarea unor construcţii noi/extinderea celor existente se va elabora o 
documentaţie de urbanism (PUD). 

• Construcţiile, amenajările, instalaţiile şi alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte 
legislaţia specifică şi să se încadreze în limitările şi condiţiile prevăzute în prezentul 
regulament. 

• Autorizarea oricăror tipuri de lucrări propuse în cadrul zonelor de protecţie a monumentelor 
istorice sau în cadrul zonelor protejate cu valoare arheologică identificate se va realiza doar 
ulterior obţinerii avizului favorabil al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, 
al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţil Naţionale. 
Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii şi Identităţil Naţionale sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

• Pentru construcţiile cu valoare locală, identificate în baza studiilor de fundamentare ce au stat 

la baza întocmirii Planului Urbanistic General marcate ca atare în planşa de reglementări 
urbanistice, se instituie un regim de protecţie, iar intervenţiile asupra acestora vor fi autorizate 

doar ulterior obţinerii avizului arhitectului şef la nivel de judeţ pentru faza de autorizare a 

acestora. 

• Autorizarea construcţiilor aflate, parţial sau total, în zonele identificate drept zone cu riscuri 

naturale sau antropic se va face în baza soluţiilor de înlăturare a riscului rezultate din studii 

geotehnice elaborate de către specialişti abilitaţi conform legii, cu respectarea prevederilor 

generale din regulamentul local de urbanism. Conform cartării realizate prin studiul de 

fundamentare în zonele I I I, identificate drept zone cu probabilitate medie (Km = 0,2-0,3) de 

producere a alunecărilor de teren, autorizarea construcţiilor e te condiţionată de elaborarea 
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GC -Zonă gospodărie comunală cimitire

Zonă cuprinde cimitirele de pe teritoriul comunei şi funcţiunilor aferente (capele, lăcaşe de cult, clădiri

administrative si anexe ale cimitirelor).

1.1.    Condiţionări generale

•      Funcţionarea  cimitirelor  e  reglementată  prin  cadrul  legal  existent,  cat şi  prin  regulamentele

interne.  ln  plus,  pentru buna funcţionare a acestora, se instituie următoarele reglementări:

o     se   interzice   densificarea   cimitirelor  prin   ocuparea   aleilor,   distrugerea  /  eliminarea

vegetaţiei, eliminarea spaţiilor verzi, ocuparea spaţiului dintre morminte.

o     pentru extinderea cimitirelor existente pe suprafeţe de teren învecinate se va întocmi  o

documentaţie de  urbanism,  stabilita  de autoritatea  publica,  prin  care se vor asigura în

mod obligatoriu şi zonele de protecţie sanitară spre noile vecinătăţi, în conformitate cu

normele în vigoare.

o     pentru  autorizarea   unor  construcţii   noi/extinderea  celor  existente  se  va  elabora  o

documentaţie de urbanism (PUD).

•      Construcţiile,  amenajările,  instalaţiile  şi  alte  lucrări  asimilate  acestora  trebuie  să   respecte

legislaţia   specifică   şi   să   se   încadreze   în    limitările   şi   condiţiile   prevăzute   în    prezentul

regulament.

•     Autorizarea oricăror tipuri de lucrări  propuse în cadrul zonelor de protecţie a  monumentelor

istorice sau în  cadrul  zonelor protejate cu valoare arheologică  identificate se va  realiza  doar

ulterior obţinerii  avizului favorabil al  Ministerului  Culturii şi  ldentităţii  Naţionale sau,  după  caz,

al    serviciilor    publice    deconcentrate    ale    Ministerului    Culturii    şi     ldentităţii     Naţionale.

lntervenţiile  asupra  monumentelor  istorice  se  fac  numai  pe  baza  Şi  cu  respectarea  avizului

emis de către Ministerul Culturii şi ldentităţii Naţionale sau, după caz, de către serviciile publice

deconcentrate ale  Ministerului Culturii Şi  ldentităţii  Naţionale.

•      Pentru construcţiile cu valoare locală, identificateîn baza studiilorde fundamentare ce au stat

la   baza  întocmirii   Planului   Urbanistic  General  marcate  ca  atare  în  planşa  de  reglementări

urbanistice, se instituie un regim de protecţie, iar intervenţiile asupra acestora vor fi autorizate

doar  ulterior  obţinerii  avizului  arhitectului  Şef  la  nivel  de judeţ  pentru  faza  de  autorizare  a

acestora.

•     Autorizarea  construcţiilor aflate,  parţial  sau  total, în  zonele  identificate drept zone  cu  riscuri

naturale  sau  antropic se va  face în  baza  soluţiilor de înlăturare  a  riscului  rezultate  din  studii

geotehnice  elaborate  de  către  specialişti  abilitaţi  conform  leg

generale  din   regulamentul   local   de   urbanism.   Conform   ca

fundamentare în  zonele  111,  identificate  drept  zone  cu  probabi

producere a  alunecărilor de teren, autorizarea  construcţiilor e
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şi implementarea soluţiilor rezultate din expertiza geotehnică pe un teritoriu relevant 

determinat de expert conform şi/sau studii de stabilitate conform NP 014. 

• În zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale reţelele 
de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicaţii, ale drumurilor publice, transport 

minier şi altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice, 
conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii majore, 

marcate ca atare pe planşa de reglementări urbanistice conform reglementărilor"in vigoare la 
data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanenţă cu modificările 
legislative. Asupra construcţiilor existente care se situează în aceste zone şi care nu pot fi 
păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicţie temporară de construire până la 
înlăturarea riscului. Înlăturarea restricţie se face în baza avizului favorabil al 
administratorului/lor infrastructurii. 

• Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în 
intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A. şi al 
Ministerului Transporturilor. 

• Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumului judeţean este posibilă doar în 

conditiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumului public emise de administratorul drumului. 

• În zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale apelor, 
delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea 
restricţiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare; 

• În zonele de protecţia sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate 
a populaţiei rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, 
autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice, conform cadrului legal în 

vigoare cu condiţia obţinerii în prealabil a avizului favorabil al Direcţiei de Sănătate Publică. 

• Autorizarea construcţiilor noi/extinderii construcţiilor existente, cu o suprafaţă desfăşurată 
mai mare de 250 mp (exclusiv subsol/demisol), precum şi a bisericilor sau altor lăcaşe de cult, 
indiferent de suprafaţă, se va realiza condiţionat de avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei 

documentaţi i de urbanism (PUD) 
• Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea 

terenului, funcţiuni admise, 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 se pot institui numai prin realizarea 

unei documentatii de urbanism, stabilită de autoritatea publică, fiind in sarcina şi atributul 

acesteia de a decide tipul documentaţiel de urbanism care se impune. 

1.2. Servituţi 

• Se declară de utilitatea publică terenurile necesare pentru realizarea căile de comunicaţie: 
deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor, modernizarea intersecţiilor precum şi lucrările 

aferente, poduri, ş.a. precum şi terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru 
c:0 
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şi   implementarea   soluţiilor   rezultate   din   expertiza   geotehnică   pe   un   teritoriu   relevant

determinat de expert conform Şi/sau studii de stabilitate conform NP 014.

•     În  zonele de siguranţă şi  protecţie a  infrastructurii tehnico-edilitare,  precum  cele ale  reţelele

de   gaze   naturale,   electrice,   apă-canal,   telecomunicaţii,   ale   drumurilor   publice,   transport

minier şi altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice,

conform  cadrului  legal  în  vigoare.  Zonele  de  siguranţă  şi  protecţie  a  infrastructurii  majore,

marcate ca atare pe planşa de reglementări urbanistice conform reglementărilor în vigoare la

data   elaborării   Planului   Urbanistic   General,   se   corelează   în   permanenţă   cu   modificările

legislative.  Asupra  construcţiilor  existente  care  se  situează  în  aceste  zone  Şi  care  nu  pot  fi

păstrate,   din   motive   tehnice,   se   instituie   interdicţie   temporară   de   construire   până   la

înlăturarea      riscului.     Înlăturarea      restricţie     se     fac.e     în      baza      avizului     favorabil     al

administratorului/Iorinfrastructurii.

•     Construcţiile  care  se  amplasează  în  zona  de  protecţie  a  infrastructurii  feroviare  situată  în

intravilan   se   autorizează   cu   avizul   Companiei   Naţionale   de   Căi   Ferate   ,,C.F.R."-   S.A.   şi   al

Ministerului Transporturilor.

•     Amplasarea  construcţiilor  în  zona  de  protecţie  a  drumului  judeţean  este  posibilă  doar  în

conditiile  existenţei  acordului  prealabil  şi  a  autorizaţiei  de amplasare şi/sau  de acces în  zona

drumului  public emise de administratorul  drumului.

•     În   zonele   de   protecţie   sanitară   şi   perimetrele   de   protecţie   hidrogeologică   ale   apelor,

delimitate   conform   prevederilor   legale,   autorizarea   lucrărilor  se  va   face   cu   respectarea

restricţiilor specifice, conform cadrului  legal în vigoare;

•     În zonele de protecţia sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate

a    populaţiei    rezidente    din   jurul    obiectivului,    delimitate    conform    prevederilor    legale,

autorizarea  lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice, conform cadrului legal în

vigoare cu condiţia  obţinerii în  prealabil  a  avizului favorabil al  Direcţiei  de Sănătate  Publică.

•     Autorizarea  construcţiilor  noi/extinderii  construcţiilor  existente,  cu  o  suprafaţă  desfăşurată

mai  mare de 250 mp (exclusiv subsol/demisol),  precum şi a  bisericilor sau altor lăcaşe de cult,

indiferent de suprafaţă, se va  realiza condiţionat de avizarea Şi aprobarea, în  prealabil, a  unei

documentaţii  de  urbanism  (PUD)

•     Nu suntacceptatederogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea

terenului,  funcţiuni  admise,  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 se  pot institui  numai  prin  realizarea

unei  documentatii  de  urbanism,  stabilită  de  autoritatea  publică,  fiind  in  sarcina  şi  atributul

acesteia de a decide tipul documentaţiei de urbanism care se impune.

1.2.    Servituţi

•      Se  declară  de  utilitatea  publică  terenurile  necesare  pentru  re

deschiderea,   alinierea   Şi   lărgirea   străzilor,   modernizarea   inte

aferente,   poduri,   ş.a.   precum   şi  terenurile   necesare   pentru
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protecţia mediului: îndiguiri şi regularizări, zone de protecţie a surselor de apă, ş.a. şi lucrările 

necesare de realizarea a infrastructurii pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare şi a altor 

dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate şi/sau 

a documentaţiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătăţiri 

funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva 

inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de uti litate publică, în condiţiile legii. Se 

vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi 

celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa de reglementari. 

• Suprafaţa de teren necesară realizării profilelor căilor de comunicaţie stabilite prin prezentul 

Plan urbanistic general este declarată de utilitate publică şi va fi transferată în domeniul public, 

conform prevederilor legale, anterior autorizării. 

2. UTILIZARE FUNCTIONALĂ 

2.1. Utilizări admise 

• Lucrări funerare supraterane (însemne, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau 

orice alte lucrări de artă pentru înhumare), lucrări funerare subterane (criptele pentru locuri 

de înhumare), ş.a. asimilate acestora; Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire 

pentru executarea însemnelor, a bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru 

realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă plastică din cimitir; 

• Lucrări la infrastructura cimitirului (pavilioane, clădiri administrative, sanitare, spaţii tehnice, 

ş.a), sală de ceremonii funerare (capelă mortuară, mausoleu), realizarea de zone verzi, 

parcelarea, împrejmuirea şi dotări aferente cimitirului; 

• Amenajarea de drumuri interioare şi alei; 

• Platformă de compostare a materialelor vegetale; 

2.2. Utilizări admise cu condiţii 

• Opere comemorative de război (edificii, monumentele de artă, plăci şi altare comemorative, 
troiţe, cruci, cenotafuri sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste 
opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare), cu condiţia avizării de către 
Ministerul Culturi i şi Cultelor; 

• Construcţii noi/extinderii ale construcţiilor existente, biserici, capele mortuare sau alte lăcaşe 
de cult se va realiza condiţionat de avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţi i de 
urbanism (PUD); 

• Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibi l din punct de 
vedere tehnic, conform legislaţiei în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe 
instalaţi i grupate sau în comun, când instalaţiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. 
Amplasarea reţelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane şi de 
suprafaţă, existente sau de perspectivă. 

• Clădirile sau părţile de clădirile existente care nu se încadrează în prevederile prezentului 
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protecţia  mediului: îndiguiri  şi  regularizări,  zone de  protecţie a surselor de apă,  Ş.a. şi  lucrările

necesare de  realizarea  a  infrastructurii  pentru  asigurarea  dotărilor tehnico-edilitare şi  a  altor

dotări de interes public.  ldentificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate şi/sau

a   documentaţiilor  de   urbanism   conform   prevederilor  legale.  Amenajările  de  îmbunătăţiri

funciare,   sistemele   de   irigaţii   sau   desecare   Şi   drenaj   Şi   lucrările   de   apărare   împotriva

inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului  pot fi de  utilitate publică, în condiţiile  legii.  Se

vor aplica în  mod  obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică  precum Şi

celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în  PUG -planşa de reglementari.

•      Suprafaţa  de teren  necesară  realizării  profilelor căilor de comunicaţie stabilite  prin  prezentul

Plan urbanistic general este declarată de utilitate publică şi va fi transferată în domeniul public,

conform  prevederilor legale, anterior autorizării.

2.1.     Utilizări admise

•      Lucrări  funerare  supraterane  (însemne,  bordurile,  împrejmuirile,  lespezile,  obeliscurile  sau

orice alte  lucrări  de artă  pentru înhumare),  lucrări funerare subterane  (criptele  pentru  locuri

de înhumare),  Ş.a.  asimilate  acestora;  Nu  este  necesară  obţinerea  autorizaţiei  de  construire

pentru executarea Însemnelor, a bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor deînhumare, pentru
realizarea  de obeliscuri sau a altor lucrări  de artă  plastică din  cimitir;

•      Lucrări  la  infrastructura  cimitirului  (pavilioane,  clădiri  administrative,  sanitare,  spaţii  tehnice,

ş.a),   sală   de   ceremonii   funerare   (capelă   mortuară,   mausoleu),   realizarea   de   zone   verzi,

parcelarea, împrejmuirea şi dotări aferente cimitirului;
•      Amenajarea de drumuri  interioare şi alei;

•      Platformă de compostare a materialelor vegetale;

2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•     Opere  comemorative  de  război  (edificii,  monumentele  de  artă,  plăci  şi  altare  comemorative,

troiţe,  cruci,  cenotafuri  sau  orice  alte  construcţii  ori  lucrări,  astfel  cum  sunt  definite  aceste

opere  la  art.  5  din  Legea  nr.  379/2003,  cu  modificările  ulterioare),  cu  condiţia  avizării  de  către

Ministerul  Culturii  şi  Cultelor;

•      Construcţii  noi/extinderii  ale construcţiilor existente,  biserici,  capele  mortuare sau  alte  lăcaşe

de cult se va  realiza  condiţionat de avizarea  şi  aprobarea, în  prealabil,  a  unei  documentaţii  de

urbanism  (PUD);

•     Amplasarea  lucrărilor  edilitare  se  va  face  subteran    ori  de  câte  ori  este  posibil  din  punct  de

vedere  tehnic,  conform  legislaţiei  în  vigoare,  în  sistem  izolat,  combinat,  respectiv  mai  multe

instalaţii   grupate   sau  în   comun,   când   instalaţiile   subtera

Amplasarea  reţelei  edilitare subterane trebuie  coordonată  c

suprafaţă, existente sau de perspectivă.

•      Clădirile  sau   părţile  de  clădirile  existente  care   nu  se  înca
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regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali. 

2.3. Utilizări interzise 

• În cimitirele care sunt incluse in categoria zonelor protejate sunt interzise orice lucrări care 

afectează traseele amenajării, plantaţiile si construcţiile funerare, fără avizul prealabil al avizul 

favorabil al Ministerului Culturii / Direcţiei Judeţene pentru Cultură a judeţului Cluj; 

• Orice alte utilizări decât cele enunţate la utilizări admise şi utilizări admise cu condiţionări; 

• Lucrări de terasamente şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile 
publice sau de pe parcelele adiacente 

• Desfiinţarea sau alterarea lucrărilor de imbunăţătire funciară 

3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE $1 CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

3.1. Caracteristici ale parcelelor 

• Parcelarul existent va fi păstrat pentru a asigura o cât mai bună deservire a funcţiunii existente; 

• Pentru fiecare loc de veci se vor asigura între 7,5 şi 10 mp. Pentru funcţiunile de capelă şi spaţii 
administrative, suprafaţa minimă a parcelei este de 1.000 mp. 

3.2. Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament 

• Construcţiile existente vor putea fi extinse, reconvertite, cu respectarea prevederilor 
regulamentului de urbanism, în baza unei documentaţii urbanism (PUD). 

• Amplasarea construcţiilor nor se va stabili printr-o documentaţie de urbanism (PUD). 
• Cimitirul va fi împrejmuit cu gard, dublat de o perdea de arbori spre aliniament. Între morminte 

şi gardul cimitirului (aliniament) se va asigura o zonă liberă de 3 m. 
• În zonele noi constituite se va respecta o aliniere de minim 13 m din axul drumului naţional, de 

minim 12 m din axul drumului judeţean, de minim 10 m din axul drumului comunal şi de minim 
8 m în cazul altor drumuri, conform avizului administratorului drumului, dar nu mai puţin de 5 
m faţă de aliniament. 

• În cazul parcelelor de colţ alinierea se va considera faţă de ambele laturi ale parcelei care se 
învecinează cu spaţiul public; 

3.3. Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei 

• Construcţiile existente vor putea fi extinse, reconvertite, cu respectarea prevederilor 
regulamentului de urbanism, în baza unei documentaţii urbanism (PUD). 

• Amplasarea construcţiilor nor se va stabili printr-o documentaţie de urbanism (PUD). 

• Cimitirul va fi împrejmuit cu gard, dublat de o perdea de arbori pe toate laturile. Între 
morminte şi gardul cimitirului se va asigura o zonă l iberă de 3 m 

12. 7,4Ă.5 
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regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în  parametrii actuali.

2.3.     Utilizări interzise

•     În  cimitirele  care  sunt  incluse  in  categoria  zonelor  protejate  sunt  interzise  orice  lucrări  care

afectează traseele amenajării,  plantaţiile si construcţiile funerare, fără avizul  prealabil al avizul

favorabil  al  Ministerului Culturii / Direcţiei Judeţene  pentru Cultură a judeţului Cluj;

•      Orice alte utilizări  decâtcele enunţate la  utilizări  admiseşi  utilizări  admise cu  condiţionări;

•      Lucrări deterasamente şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile

publice sau de pe parcelele adiacente
•      Desfiintarea sau alterarea  lucrărilor de imbunătătire funciară

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Parcelarul existentva fi păstrat pentru a asigura o cât mai bună deservirea funcţiunii existente;

•      Pentrufiecare locdevecisevorasiguraîntre7,5şi l0mp. Pentrufuncţiuniledecapelăşispaţii

administrative, suprafaţa  minimă a  parcelei este de 1.000 mp.

3.2.    Amplasarea construcţiilorfaţă de aliniament

•     Construcţiile   existente   vor   putea   fi   extinse,   reconvertite,   cu   respectarea   prevederilor

regulamentului de urbanism, în  baza  unei documentaţii  urbanism (PUD),

•      Amplasarea construcţiilor nor se va stabili  printr-o documentaţie de urbanism (PUD).

•     Cimitirul va fiîmprejmuitcu gard, dublat de o perdea de arbori spre aliniament.Între morminte

şi gardul  cimitirului  (aliniament) se va  asigura  o zonă  liberă de 3  m.

•     În zonele noi constituite se va respecta o aliniere de minim  13 m din axul drumului naţional, de

minim  12  m din axul drumului judeţean, de minim  10 m din axul drumului comunal Şi de minim

s m în cazul altor drumuri, conform avizului  administratorului drumului, dar nu  mai  puţin de 5

m faţă de aliniament.

•     În  cazul  parcelelor de  colţ alinierea  se va  considera  faţă  de  ambele  laturi  ale  parcelei  care  se

învecinează  cu  spaţiul  public;

3.3,    Amplasarea construcţiilorfaţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

•     Construcţiile   existente   vor   putea   fi   extinse,   reconvertite,   cu   respectarea    prevederilor

regulamentului  de urbanism, în  baza  unei  documentaţii  urbanism  (PUD).

•     Amplasarea construcţiilor norse va stabili  printr-o documentaţie de urbanism  (PUD).

•      Cimitirul  va  fi  împrejmuit  cu  gard,   dublat  de   o   perdea   d

morminte şi gardul  cimitirului se va  asigura o zonă  liberă  de
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3.4. Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă 

• Construcţiile existente vor putea fi extinse, reconvertite, cu respectarea prevederilor 
regulamentului de urbanism, în baza unei documentaţii urbanism (PUD). 

• Amplasarea construcţiilor nor se va stabili printr-o documentaţie de urbanism (PUD); 

3.5. Conditii de acces şi circulaţii 

• Accesele existente se conservă şi vor fi amenajate pentru a corespunde cerinţelor de 
accesibilitate specifice persoanelor cu dizabi lităţi. Accesele noi vor fi stabilite printr-o 
documentaţie de urbanism; Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă 
exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei 
construcţiei . Pentru toate parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un 
drum public, cu o lăţime minimă de 4,0 metri, în mod direct sau prin servitute de trecere legal 
instituită, conform Codului Civil peste maxim o parcelă; 

• Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate 
cu avizului administratorului drumului; 

• Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţii se va face 
direct din domeniul public sau în conformitate cu condiţiile specifice de acces la proprietăţi 
stabilite prin legislaţia specifică. Echipamentele şi instalaţiilor vor fi astfel amplasate încât să 
nu stânjenească circulaţia pietonală şi auto. 

• Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio 
modificare la nivelul trotuarului, cu excepţia teşituri i bordurii. 

• Drumuri interioare şi aleile pietonale vor fi dublate de spaţi i verzi, arbuşti, copaci; 
• Spaţiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerinţelor de deplasare referitoare 

la accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru 
cei care folosesc scaune cu rotile; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in 
spatiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare. 

3.6. Staţionarea vehiculelor 

• Accesul în incinta cimitirelor a autovehiculelor este interzisă. Fac excepţie autovehiculele de 
întreţinere şi exploatare. 

• Necesarul de parcaje se va dimensiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
minimul fiind de minim cinci locuri de parcare şi cinci locuri de parcare pentru biciclete şi se 
va asigura în zona drumurilor publice, în afara platformei carosabile a acestora, în spaţiile 
special amenajate; 

• Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui 
loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m; 

• Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puţin un copac la 3 
locuri de parcare şi vor fi dotate cu mobilier pentru deşeuri. 
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3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

•     Construcţiile   existente   vor   putea   fi   extinse,    reconvertite,   cu   respectarea   prevederilor

regulamentului  de  urbanism, în  baza  unei documentaţii  urbanism  (PUD).

•     Amplasarea construcţiilor nor se va stabili  printr-o documentaţie de urbanism  (PUD);

3.5.     Cond.iţii de acces şi circulaţii

•     Accesele  existente  se  conservă     şi  vor  fi  amenajate   pentru   a   corespunde  cerinţelor  de

accesibilitate   specifice   persoanelor   cu   dizabilităţi.   Accesele   noi   vor   fi   stabilite   printr-o

documentaţie  de  urbanism;  Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă   numai  dacă

exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei

construcţiei. Pentru toate parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un

drum public, cu o lăţime minimă de 4,0 metri, în mod direct sau prin servitute de trecere legal

instituită, conform  Codului  Civil  peste  maxim  o  parcelă;

•     Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice sevor realizaîn conformitate

cu  avizului  administratorului  drumului;

•      Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţii se va face

direct  din  domeniul  public  sau  În  conformitate  cu  condiţiile  specifice  de  acces  la  proprietăţi

stabilite  prin  legislaţia  specifică,  Echipamentele  şi  instalaţiilor vor fi  astfel  amplasate încât  să

nu stânjenească  circulaţia  pietonală  şi  auto.

•      Rampele   de   acces   la   locurile   de   parcare   din   interiorul   parcelelor   nu   vor   produce   nicio

modificare  la  nivelul trotuarului, cu excepţia teşiturii  bordurii.

•      Drumuri  interioare şi aleile  pietonalevorfi  dublate de spaţii verzi,  arbuşti, copaci;

•     Spaţiile publice vorfi amenajate astfelîncât să corespundă cerinţelor de deplasare referitoare

la  accesibilitatea  persoanelor cu  dizabilităţi,  persoanele  cu  mobilitate  redusă,  inclusiv  pentru

cei  care  foiosesc  scaune  cu  rotiie;  in  toate  cazuriie  este  obiigatorie  asigurarea  âccesuiui  in

spatiile  publice a  persoanelor cu  dificultăţi de deplasare.

3.6.    Staţionarea vehiculelor

•      Accesul în  incinta  cimitirelor a  autovehiculelor este  interzisă.  Fac excepţie  autovehiculele  de

întreţinere Şi exploatare.

•      Necesarul  de  parcaje  se  va  dimensiona  în  conformitate  cu   prevederile  legale  în  vigoare,

minimul  fiind  de  minim  cinci  locuri  de  parcare  şi  cinci  locuri  de  parcare  pentru  biciclete  şi  se

va  asigura  în  zona  drumurilor  publice,  în  afara  platformei  carosabile  a  acestora,  în  spaţiile

special amenajate;

•      Dimensiunea  minimă a  unui  loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m  iar a  unui

loc de parcare pentru  biciclete de 0,5 x 2,0 m;

•     Zonelede parcarecu mai  multde 3  locuri de parcarevorav

locuri de parcare Şi vor fi dotate cu  mobilier pentru deşeuri.
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3.7. inălţimea maximă a construcţiilor 

• Regimul de înălţime maxim admis este: 
o Demisol + Parter 
o Subsol + Parter 

• Înălţimea maximă admisă a constructillor, măsurată la cornişă sau streaşină în punctul cel mai 

înalt, nu va depăşi 4,5 m; Printr-o documentaţie de urbanism (PUD) se pot admite derogări 
pentru obiectivele care necesită accente pe înălţime (lăcaşe de cult); 

• În cazul construcţiilor amplasate pe terenuri în pantă, înălţimea maximă se va calcula în cel 
mai defavorabil punct fiind admise variaţii de până la 1,0 m inclusiv, pe maxim două laturi ale 
construcţiei; Variaţii de până la 2,0 m inclusiv se admit şi pentru alinierea înălţimii la clădirile 
învecinate; 

• Înălţimea construcţiilor se calculează pe baza terenului natural existent înainte de lucrări şi 
trebuie respectată în fiecare punct al construcţiei. 

3.8. Aspectul exterior al construcţiilor 

• Autorizarea executării construcţiilor/echipamentelor/instalaţiilor este permisă numai dacă 
aspectul lor exterior nu contravine funcţiuni i acestora şi nu depreciază aspectul general al 
zonei; Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
conformare, funcţiune, volumetrie şi aspect exterior - conformare şi amplasare goluri, raport 
gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatica s.a. - depreciază valorile specificului 
spaţiului rural, valoarea peisajului, deteriorarea relieful şi vegetaţiei, intră în contradicţie cu 
aspectul general al zonei este interzisă, autoritatea publică, având dreptul de a refuza emiterea 
de autorizaţii de construire în asemenea cazuri; În acest sens se recomandă utilizarea studiului 
istoric, ghidurilor de arhitectură pentru mediul rural, studiilor privind specificul local şi 
integrarea în peisajul rural precum şi a altor studii/cercetări în domeniu; În cazul construcţiilor 
amplasate pe terenuri în pantă acestea vor tine cont de relieful existent şi se vor conforma la 
acesta prin minimizarea rambleurile şi debleurile, rampelor şi scărilor. 

• Volumetria construcţiilor va fi echilibrată şi se va încadra în tipologia locului; Se interzic 

volumele nespecifice, iesite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul 

rural; Volumetria va asigura continuitatea peisajului stradal. 

• Faţadele - Stilul arhitectural se va adapta specificului mediului rural sau modern fiind interzisă 
imitarea stilurilor arhitecturale străine acesteia. 

• Aspectul exterior al construcţiilor se va detalia/stabili prin ilustrare la documentaţia de 

urbanism (PUD) cu încadrarea în prescripţiile prezentului regulament. 

• Pavimente exterioare: Se vor realiza din materiale locale şi naturale: piatră, lemn, cărămidă; 
după caz, acestea pot fi înierbate. Nu se acceptă fixarea elementelor de pavaj în beton. Se va 

asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale şi îndepărtarea acestora de construcţii 
concomitent cu dirijarea către spaţiile verzi. Nu se recomandă folosirea placărilor din dale de 

ciment, a aleilor turnate: cimentul fiind un material care absoarbe şi radiază căldura, 
accentuează disconfortul termic mai ales în sezoanele călduroase, spaţi,u1 fiind Tngust Tr-o 

SC DAST COMSERV SRL - PR. 55/09   c .̀\c-141 din 215 

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

3.7.    înălţimea maximă a construcţiilor

•      Regimul deînălţime maxim admiseste:

o     Demisol+Parter

o     Subsol+Parter

•     înălţimea  maximă admisă a construcţiilor, măsurată  la cornişă sau streaşină în  punctul cel  mai

înalt,  nu  va  depăşi  4,5  m;  Printr-o  documentaţie  de  urbanism  (PUD)  se  pot admite  derogări

pentru obiectivele care necesită accente pe înălţime (lăcaşe de cult);

•     În  cazul  construcţiilor amplasate  pe  terenuri în  pantă, înălţimea  maximă  se  va  calcula în  cel

mai  defavorabil  punct fiind  admise variaţii de  până  la  1,0 m  inclusiv,  pe  maxim  două  laturi  ale

construcţiei;  Variaţii  de  până  la  2,0  m  inclusiv se  admit Şi  pentru  alinierea înălţimii  la  clădirile

învecinate,.

•     Înălţimea  construcţiilor  se  calculează  pe  baza  terenului  natural  existent înainte  de  lucrări  şi

trebuie respectată în fiecare punct al construcţiei,

3.8.    Aspectul exterior al construcţiilor

•     Autorizarea   executării   construcţiilor/echipamentelor/instalaţiilor  este  permisă   numai  dacă

aspectul  lor  exterior  nu  contravine  funcţiunii  acestora  şi  nu  depreciază  aspectul  general  al

zonei;   Autorizarea    executării    construcţiilor   Şi   a    amenajărilor   care,    prin    amplasament,

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

gol-plin,  materiale  utilizate, învelitoare,  paletă  cromatica  ş.a.  -depreciază  valorile specificului

spaţiului  rural,  valoarea  peisajului,  deteriorarea  relieful  Şi  vegetaţiei,  intră  în  contradicţie  cu

aspectul general al zonei este interzisă, autoritatea publică, având dreptul de a refuza emiterea

de autorizaţii de construire în asemenea cazuri; În acest sens se recomandă utilizarea studiului

istoric,   ghidurilor   de   arhitectură   pentru   mediul   rural,   studiilor   privind   specificul   local   şi

integrarea în peisajul rural precum şi a altor studii/cercetări în domeniu; În cazul construcţiilor

amplasate pe terenuri în pantă acestea vor tine cont de relieful existent şi se vor conforma la

acesta  prin  minimizarea  rambleurile şi  debleurile,  rampelor şi scărilor.

•      Volumetria   construcţiilor  va   fi   echilibrată   şi  se  va  încadra  în   tipologia   locului;   Se   interzic

volumele  nespecifice,  ieşite  din  scara  locului,  atipice  zonei  sau  cele  care  depreciază  peisajul

rural; Volumetria va asigura continuitatea  peisajului stradal.

•      Faţadele -Stilul arhitectural seva adapta specificului  mediului  rural sau  modern fiind  interzisă

imitarea stilurilor arhitecturale străine acesteia.

•      Aspectul   exterior   al   construcţiilor  se   va   detalia/stabili   prin   ilustrare   la   documentaţia   de

urbanism  (PUD) cu încadrarea în  prescripţiile prezentului regulament.

•      Pavimente exterioare:  Se vor  realiza  din  materiale  locale şi  naturale:  piatră,  lemn,  cărămidă;

după caz, acestea  pot fi înierbate.  Nu se acceptă fixarea

asigura   panta   pentru   scurgerea   apelor   pluviale   şi   î

concomitent cu  dirijarea către spaţiile verzi.  Nu se reco

ciment,   a   aleilor   turnate:   cimentul   fiind   un   material

accentuează  disconfortul  termic  mai  ales în  sezoanele
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gospodărie tradiţională. Se va evita orice compus ce conţine ciment de Portland şi asfalt sau 

răşini sintetice. Se vor folosi cu precădere sisteme permeabile la apă. Nu se vor impermeabiliza 
suprafeţe prin platforme şi alei turnate din beton. Platformele pentru autovehicule şi aleile 
carosabile vor fi pietruite şi/sau înierbate. În mod excepţional, dacă există pericolul scurgerii 

de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea 
şi dotările conform normativelor. Pe cât posibil, aceasta se va amplasa pe teren sau se va 

masca astfel încât să nu fie vizibilă din spaţiul public. Platformele şi traseele de circulaţie vor 

urmări suprafaţa terenului natural. Accesele şi amenajările din incintă vor tine cont de accesul 
maşinilor de intervenţie: pompieri, salvare, pompe funerare. Culorile folosite vor fi cele ale 
materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenţi tari şi nespecifici. Toate materialele folosite 
se vor trata în consecinţă şi se va urmări îngrijirea lor periodică. 

3.9. Condiţii de echipare edilitară 

• Apă potabilă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială - Autorizarea executării 
construcţiilor/funcţionării cimitirului este condiţionată de asigurarea racordării/branşării 
acestora/acestuia la reţeaua publică de apă potabi lă şi la reţeaua publică de canalizare 
menajeră; În cazurile în care reţeaua publică de apă şi/sau canalizare menajeră nu există, până 
la realizarea acesteia, se vor adopta soluţii de echipare în sistem individual care să respecte 
normele sanitare şi de protecţie a mediului; Este interzisă realizarea racordări i la reţeaua 
publică de apă în lipsa branşamentului la reţeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluţii 
local de tratare a apelor uzate menajere prin staţi i de epurare sau fose etanşe vidanjabile cu o 
capacitatea minimă de 2,0 mc; Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este 
interzisă; Căminele de vizitare şi căminul pentru apometru vor fi pozate la limita de proprietate 
fără a stânjeni în vreun fel circulaţia publică; Pentru gestionarea apelor pluviale cimitirul va fi 
echipat cu sisteme de colectare a acestora prin prevederea unor bazine subterane pentru 
stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la întreţinerea spaţiilor verzi (irigaţii); 

• Energie electrică - Racordul la reţeaua de energie electrică se va realiza în varianta de amplasare 
subterană până la limita de proprietate, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare 
subterane; Împrejmuirea va fi prevăzută cu incinte sau nişele pentru pozarea cablurilor şi a 
tablourilor de vizitare (contoare), fără ca acestea să depăşească limita de proprietate şi fără ca 
acestea să afecteze circulaţia publică; 

• Salubritate - Cimitirul va fi prevăzut cu un spaţiu interior parcelei, recomandabil cu acces public, 
destinat colectări i deşeurilor dotat cu pubele, cu respectarea normelor în vigoare privind 
sănătatea populaţiei, mediu, la o distanţă de minim 50,0 m faţă de locuinţe şi sursele de apă 
potabilă. 

3.10. Spaţii verzi 

• Pentru plantarea cimitirelor se recomandă utilizarea vegetaţiei specifice locale; Se vor planta 
speci i locale de arbori şi pomi şi se va evita plantarea de specii exogene; PLantarea arborilor va 
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gospodărie tradiţională.  Se va  evita  orice  compus ce  conţine  ciment de  Portland  şi  asfalt sau
răşini sintetice. Se vorfolosi cu precădere sisteme permeabile la apă. Nu se vor impermeabiliza

suprafeţe  prin  platforme  Şi  alei  turnate  din  beton.  Platformele  pentru  autovehicule  Şi  aleile

carosabile vor fi  pietruite şi/sau înierbate. În  mod  excepţional,  dacă  există  pericolul  scurgerii

de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea

şi  dotările  conform  normativelor.  Pe  cât  posibil,  aceasta  se  va  amplasa  pe  teren  sau  se  va

masca  astfel încât să  nu  fie vizibilă  din  spaţiul  public.  Platformele  Şi  traseele  de  circulaţie vor

urmări suprafaţa terenului natural. Accesele şi amenajările din incintă vor tine cont de accesul

maşinilor  de  intervenţie:  pompieri,  salvare,  pompe  funerare.  Culorile  folosite  vor fi  cele  ale

materialelor  naturale,  nu  se  vor  utiliza  pigmenţi  tari  Şi  nespecifici.  Toate  materialele  folosite

se vor trata în consecinţă şi se va urmări îngrijirea  lor periodică.

3.9.    Condiţii de echipare edilitară

•     Apă     potabilă,     canalizare     menajeră     şi    canalizare     pluvială     -    A\u+or.izarea    executiar.i.i

construcţiilor/funcţionării    cimitirului    este   condiţionată    de    asigurarea    racordării/branşării

acestora/acestuia   la   reţeaua   publică   de   apă   potabilă   Şi   la   reţeaua   publică   de   canalizare

menajeră; în cazurile în care reţeaua  publică de apă şi/sau canalizare menajeră nu există, până

la  realizarea  acesteia,  se  vor  adopta  soluţii  de  echipare în  sistem  individual  care  să  respecte

normele  sanitare  şi  de  protecţie  a   mediului;   Este  interzisă   realizarea   racordării   la   reţeaua

publică  de apă în  lipsa  branşamentului  la  reţeaua  publică  de canalizare sau în  lipsa  unei soluţii

local de tratare a  apelor uzate menajere prin staţii de epurare sau fose etanşe vidanjabile cu o

capacitatea  minimă  de  2,0  mc;  Deversarea  apelor  uzate  menajere  pe  domeniul  public  este

interzisă; Căminele de vizitare Şi căminul pentru apometru vor fi pozate la limita de proprietate

fără  a  stânjeni în  vreun  fel  circulaţia  publică;  Pentru  gestionarea  apelor  pluviale  cimitirul  va  fi

echipat  cu  sisteme  de  colectare  a  acestora  prin  prevederea  unor  bazine  subterane  pentru

stocarea  apei  pluviale în vederea  reutilizării acesteia  la întreţinerea spaţiilor verzi  (irigaţii);

•      Energ/.ee/ecţrt.că-Racordul la reţeaua de energie electrică seva realizaîn varianta de amplasare

subterană  până  la  limita  de  proprietate,  cu  respectarea  reglementărilor tehnice aplicabile Şi  a

condiţiilor tehnice standardizate în vigoare  privind  amplasarea în  localităţi  a  reţelelor edilitare

subterane;  Împrejmuirea  va  fi  prevăzută  cu  incinte  sau  nişele  pentru  pozarea  cablurilor  şi  a

tablourilor de vizitare (contoare), fără ca acestea să depăşească  limita de proprietate şi fără ca

acestea să afecteze circulaţia  publică;

•      5c}/t/br/ţc}f€-Cimitirul va fi prevăzutcu un spaţiu interior parcelei, recomandabil cu acces public,

destinat  colectării  deşeurilor  dotat  cu  pubele,  cu   respectarea  normelor  în  vigoare  privind

sănătatea  populaţiei,  mediu,   la  o distanţă  de  minim  50,0  m faţă  de  locuinţe Şi  sursele de apă

potabilă.

3.10.  Spaţii verzi c,:-,,               :,,,!,-,e-,-`-,,-+---b.          t-`,'--A             1,

•      Pentru  plantarea  cimitirelor se  recomandă  utilizarea vegetaţi
1! 1()
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fi în concordanţă cu prevederile Codului Civil. Planul de situaţie va cuprinde amenajarea 

exterioară propusă cu indicarea speciilor şi a numărului de arbori şi pomi plantaţi; Perimetral, 

zona de 3,0 m faţă de împrejmuire se consideră zonă verde, care nu poate fi utilizată pentru 

înhumări. 

• Pavimente exterioare - Se vor realiza din materiale locale şi naturale: piatră, lemn, cărămidă; 
Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale şi îndepărtarea acestora de construcţii 

concomitent cu dirijarea către spaţi i le verzi; Culorile folosite vor fi cele ale materialelor 

naturale, nu se vor utiliza pigmenţi tari şi nespecifici. 

3.11. imprejmuiri 

• Împrejmuirea se va retrage faţă de axul drumului conform profilului stradal reglementat; 

• Autorizarea executări i împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiuni i acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei rurale; 

• Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (lemn, piatră, cărămidă, nuiele, metal, plasă 
de sârmă, etc.) şi va respecta tipologia locală specifică. Înălţimea nu va depăşi 2,2 m, cu 
excepţia porţilor de acces care pot să ajungă până la cornişa construcţiei. Se va păstra aspectul 
natural al materialelor în ceea ce priveşte textura şi culoarea. Porţile de acces pe parcelă se 
vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuiri i . Este interzisă utilizarea de 
materiale plastice (policarbonat, plexiglas, PVC, etc.); Împrejmuirile parcelelor de colţ vor fi 
obligatoriu transparente; 

• Realizarea împrejmuiri i pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, pe 
mejde; Împrejmuirea spre spaţiul public va fi prevăzută cu nişe dedicate pentru amplasarea 
contoarelor. 

4. Posibilităţi maxime de utilizare a terenului 

4.1. Procentul de ocupare al terenului 

• POT maxim: 

o 15 % - pentru extinderea construcţiilor existente sau realizarea de construcţii noi 

4.2. Coeficientul de utilizare al terenului 

• CUT maxim: 

o 0,5 - pentru extinderea construcţiilor existente sau realizarea de construcţii noi 

5. PosibilitIţi de modificare 

Nu sunt recomandabile derogări de la Regulamentul Local de Urbanism prin documentaţii de urbanism 
PUD/PUZ, decât în scopul punerii în valoare şi protejării specificului arhitectural rural. În situaţia în 
care se vor întocmi astfel de documentaţii, acestea vor cuprinde obligatoriu documentaţia pentru 

ţ?c `).0 
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fi  în  concordanţă   cu   prevederile  Codului   Civil.   Planul   de  situaţie  va   cuprinde  amenajarea

exterioară  propusă cu  indicarea speciilor şi a  numărului  de arbori şi  pomi  plantaţi;  Perimetral,

zona  de 3,0 m faţă de împrejmuire se consideră zonă verde,  care nu  poate fi  utilizată  pentru

înhumări.

•      Pavimente exterioare -Se vor realiza  din  materiale  locale şi  naturale:  piatră,  lemn,  cărămidă;

Se  va  asigura  panta  pentru  scurgerea  apelor  pluviale  şi îndepărtarea  acestora  de  construcţii

concomitent   cu   dirijarea   către   spaţiile  verzi;   Culorile  folosite  vor  fi   cele   ale   materialelor

naturale,  nu se vor utiliza  pigmenţi tari Şi  nespecifici.

3.11. împrejmuiri

•     Împrejmuirea se va  retrage faţă de axul drumului conform  profilului stradal reglementat;

•     Autorizarea   executării   împrejmuirilor   este   permisă   numai   dacă   aspectul   lor   exterior   nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei  rurale;

•     împrejmuirea se va  realiza din  materiale naturale (lemn, piatră, cărămidă, nuiele,  metal,  plasă

de  sârmă,  etc.)  şi  va  respecta  tipologia  locală  specifică.  înălţimea  nu  va  depăşi  2,2  m,  cu

excepţia porţilor de acces care pot să ajungă până la cornişa construcţiei. Se va păstra aspectul

natural  al  materialelor în  ceea  ce  priveşte textura  Şi  culoarea.  Porţile  de  acces  pe  parcelă  se

vor  deschide  spre  interiorul  parcelei  sau  în  planul  împrejmuirii.   Este  interzisă  utilizarea  de

materiale  plastice  (policarbonat,  plexiglas,  PVC,  etc.);  Împrejmuirile  parcelelor  de  colţ  vor  fi

obligatoriu transparente;

•      Realizarea împrejmuirii  pe  limita  de  proprietate se va  face în  conformitate cu  Codul  Civil,  pe

mejde; Împrejmuirea  spre  spaţiul  public va  fi  prevăzută  cu  nişe  dedicate  pentru  amplasarea

contoarelor,

4.1.    Procentul de ocupare al terenului

•      POTmaxim:

o     15 % -pentru extinderea construcţiilor existente sau  realizarea de construcţii  noi

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:

o     0,5 -pentru extinderea construcţiilor existente sau  realizarea de construcţii  noi

Nu sunt recomandabile derogări de la Regulamentul Local de Urbani

PUD/PUZ,  decât în  scopul  punerii  în  valoare  şi  protejării  specificul

care  se  vor întocmi  astfel  de  documentaţii,  acestea  vor  cuprinde
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studiul  de  amplasament,  încadrare  în  volumetria  de  ansamblu,  încadrarea  în  ţesutul  şi  structura

zonelor deja constituite pentru justificarea oportunităţii  intervenţiei.
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