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E -Zonă echipamente tehnico-edilitare

Zona  cuprinde  suprafeţele  destinate  construcţiilor  şi  instalaţiilor  aferente  echipării  tehnico-edilitare

de pe teritoriul comunei.

1.1.    Condiţionări generale

•      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.

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

cu  avizul Companiei  Naţionale de Căi  Ferate ,,C.F.R.''-S.A. Şi al  Ministerului Transporturilor.

•     Autorizarea  constucţiilor  aflate,   parţial  sau  total,  în  zonele  identificate  drept  zone  cu  risc

potenţial  de  inundare,  amenajarea  apelor cadastrate  şi  alte  lucrări  pe  acestea,  realizarea  de
iazuri,  bazine,  lacuri, şi altele asemenea  se va  realiza  condiţionat de avizul A.N. Apele  Române

Sucursala Someş-Tisa.

•     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  111,  identificate  drept  zone  cu  probabilitate  medie  (Km  =  0,2-0,3)  de

producere a  alunecărilor de teren,  autorizarea  construcţiilor este condiţionată de elaborarea

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 reglementărilorîn 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/lorinfrastructurii.

•     În   zonele   de   protecţie   sanitară   Şi   perimetrele   de   protecţie   hiq_[gLgLEg±g_igî_aLe_ai2eLQr7-~

delimitate   conform   prevederilor   legale,   autorizarea   lucră

restricţiilor specifice, conform  cadrului  legal în vigoare;
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•     în  zona  de  protecţie  de  50,0  m  de  la  lizera  pădurii  se va  obţine  avizul  structurii  teritoriale  a

structurii teritoriale  de specialitate  a  autorităţii  publice centrale care  răspunde  de silvicultură

conform  Codului  Silvic.

•      Nu suntacceptate 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 documentaţiei 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

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   prevedeFilor  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.

•     Înjurul  lucrărilor de captare, construcţiilorşi  instalaţiilor destinate alimentării cu apă  potabilă,

se  instituie  zone  de  protecţie  sanitară  şi  perimetre  de  protecţie  hidrogeologică,  în  scopul

prevenirii  pericolului de alterare a  calităţii surselor de apă.

•      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.     Ut.ilizări admise

•      Staţii de epurare a apelor uzate/ apelor uzate industriale de tip modular (containerizate), care

asigură  distanţele  minime  de  protecţie  sanitară  stabilite  conform  legii  faţă  de  obiectivele  şi

perimetre protejate conform legii respectiv 50 m faţă de locuinţe sau Staţii de epurare a apelor

uzate menajere, cu  bazine acoperite 150 m;

•      lnstalaţii    de   îmbunătăţire    a    calităţii    apei    (deznisipatoa

dezinfecţie, Ş.a.), staţii de pompare,  rezervoare îngropate, a

distribuţie, ş,a.  asemenea;

•      Construcţii şi  instalaţii  aferente echipării tehnico-edilitare.
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2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•      Funcţiunile,     construcţiile,     instalaţiile    şi     lucrările    enumerate    sunt    permise     numai    în

conformitate cu  condiţiile Şi  limitările descrise  mai jos.

•      Staţiile  de  epurare  a  apelor  uzate/  apelor  uzate  industriale  de  tip  modular  (containerizate),

şi/sau  staţiile  de  epurare  a  apelor  uzate  menajere,  cu  bazine  acoperite  care     nu  asigură
distanţele minime de protecţie sanitară stabilite conform  legii faţă de obiectivele şi  perimetre

protejate,  vor  putea  fi  amplasate  doar  dacă  este  posibilă  diminuarea  zonei  de  protecţiei
sanitară conform  legii;

•      Reţelele   de   apă   potabilă   nu   se   vor   intersecta   cu   reţelele   de   canalizare   fiind   interzisă

amplasarea în acelaşi  perimetru a ambelor reţele;

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

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

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.

2.3.     Utilizări interzise

•      Orice alte  utilizări  decâtcele enunţate la  utilizări  admise şi  utilizări  admise cu  condiţionări

•     În  zona  de  protecţie  sanitară  cu  regim  sever  cuprinzând  terenul  din  jurul  obiectivelor,  este

interzisă  orice  amplasare,  de folosinţa  sau  activitate  care  ar  putea  conduce  la  contaminarea

sau  impurificarea surselor de apă;

•     Terenurile cuprinseîn zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie potfi exploatateagricol

de către deţinătorii acestora, dar cu  interzicerea:

o     utilizăriiîngrăşămintelor naturale şi  chimice;

o     utilizării  substanţelorfitosanitare;

o     irigării cu ape uzate, chiarepurate complet;

o     amplasării grajdurilorşi  coteţelorde animale şi  a  depozitării  degunoi  animalier;

o      păşunatului  şiînsilozării  nutreţurilor;

o     amplasării  desereşideiazuri  piscicole.

•      Este   interzisă   orice  activitate,   lucrare  care  să   conducă   la   deteriorarea   calităţii   apei.   Este

interzisă  exploatarea  de agregate  minerale în  zonele de  protecţie  instituite  potrivit prezentei

legi,  precum şi în  zonele de  protecţie sanitară cu  regim sever a captărilor de apă  din surse de

suprafaţă sau subterane.

•     În  zona  de  protecţie  sanitară  cu  regim  de  restricţie  este  interzisă,  amplasarea  de  abatoare,

triaje  de  cale  ferată,  baze  auto,  bazine  neetanşe  pentru  ape  reziduale,  puţuri  absorbante,

haznale cu groapă  simplă,  locuinţe, spitale, aeroporturi,  unită

sistem   de  canalizare  care  să  transporte  apele  reziduale  şi

siguranţă,  în  afara  zonei  de  protecţie  sanitară  cu  regim  de

animale,  cimitire  de  maşini,  containere  de  deşeuri;  vidanja

transportă  ape  fecaloid-menajere;  infiltrarea  sau  injectarea
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răcire; efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere

de piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrări prin care se diminuează stratul

acoperitor,  protector  al  acviferului;  executarea  de  construcţii  pentru  activităţi  industriale  şi

agricole,  precum:  grajduri,  silozuri,  depozite  de  îngrăşăminte  şi  de  substanţe  fitosanitare,

depozite  de  carburanţi,   lubrifianţi,  combustibili  solizi;  campinguri  şi  de  Ştranduri,  dacă   nu

dispun  de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi  pluviale, în condiţii de

deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie; spălarea maşinilor

şi  efectuarea  schimburilor de  ulei; transportul  pe conducte al substanţelor poluante de orice
fel, cu excepţia conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie

sanitară  cu  regim  de  restricţie,  pentru  care trebuie  prevăzute  măsuri  stricte  de  asigurare  a

etanşeităţii.

•      Realizarea de iazuri şi a altoramenajări de retenţiea apelorfărăavizulApelorRomâneprecum

şi orice tipuri de lucrări, amenajări, instalaţii care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile,

Iacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele,  barajele Şi  alte  lucrări  hidrotehnice

sau de îmbunătăţiri funciare.

•      Lucrări de terasamente şi sistematizareverticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile

publice sau de pe parcelele adiacente;

Amplasarea  construcţiilor,  amenajărilor şi  instalaţiilor  se  va  face  cu  respectarea  distanţelor  impuse

prin  legislaţia în vigoare din  domeniul  silvic,  apelor,  mediului,  agiculturii,  atunci  când  acest lucru  este

necesar. În toate cazurile se va respecta  următoarele retrageri:

•      faţă  deliziera  pădurii  minim  25,Om;

•      faţă de limitaalbiei minorea cursurilordeapă  minim 5,Om (2,0*m) dacă lăţimea albiei  minore

este  sub  10,0  m,  minim  15,0  m  (3,0*m)  dacă  lăţimea  albiei  minore  este între  15,0-50,0  m,

minim  20,0  m  (5,0*m)  dacă  lăţimea  albiei  minore  este  peste  51,0  m  -*  distanţele  reduse

aplicabile doarîn cazul cursurilor de apă regularizate. faţă de diguri minim 4,0 m; faţă de lacuri

5,O m;

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

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

Pentru  obiectivele  noi  se  va  asigura  o  parcelă  care  să  asigure  zona  de  protecţie  sanitară  cu

regim sever necesară.

3.2.    Amplasarea construcţiilorfaţă de aliniament

•      Construcţiile  noi  vor fi  retrase  de  la  aliniament  cu  minim  3,

retrageri  de  minim  13  m  din  axul  drumului  naţional,  12  m  d

m    din    axul    drumului    comunal    Şi    de    s    m    în    cazul    al

administratorului drumului.
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3.3.    Amplasarea construcţiilorfaţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

•      Construcţiile noi se vor retrage faţă de limitele laterale şi  limita  posterioară cu  minim 3,0 m.

3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

•      Amplasarea  clădirilor  unele  faţă  de  altele  în  cadrul  aceleaşi  parcele  se  va  face,  funcţie  de

caracteristicile  Şi  destinaţia  acestora,  cu  respectarea  distanţelor  prevăzute  în  normele  de

sănătatea  populaţiei, mediu şi stingerea  incendiilor, în vigoare;

3.5.     Cond.iţii de acces şi circulaţii

•     Accesele existente se conservă; Autorizarea executării construcţiilor este permisă  numai dacă

există  posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau  prin servitute;

•     Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realizaîn conformitate

cu  avizului  administratorului  drumului;

•      Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţii seva 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.

3.6.    Staţionarea vehiculelor

•     În  cazul  echipamentelor Şi  instalaţiilor aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare  care  necesită

o mentenanţă  periodică zilnică/săptămânală acestea vor fi  prevăzute cu  loc de parcare sau se

va   indica   un   loc  de   parcare   public  care  să   deservească   zona,   situat   la   maxim   300,0   m.

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

3.7.    înălţimea max.imă a construcţ.iilor

•      Regimuldeînălţimeadmiseste:

o     Demisol+  Parter(D+P);

o     Subsol+  Parter(S+P);

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

înalt, nu va depăşi 4,5 m; Fac excepţie instalaţiile a cărorînălţime va fi determinată de cerinţele

tehnice specifice.

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

mai defavorabil  punct; înălţimea construcţiilor se calculează  pe

înainte de lucrări Şi trebuie respectată în fiecare punct al const
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3.8,    Aspetiul exter.ior 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 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.

•      Vo/umefrt.o   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.  Construcţiile  vizibile  din  spaţiul

public vor fi tratate corespunzător pentru a nu conduce la deteriorarea peisajului specific rural.
•     Rec/cJme/e, /t.rme/e,  t.n5cr/.pft.t./e,  însemne/e -Amplasarea,  forma,  dimensiunile şi  categoriile  de

mijloace de publicitate permise sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât

prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale şi ambientale

ale  zonei.  Amplasarea  acestora  se  va  face  în  aşa  fel  încât  să  nu  constituie  elemente  care

obturează sau concurează  cu elementele de faţadă  (profilaturi, ferestre, streşini  etc.) şi fără  a

disturba  circulaţia   pe  domeniul   public.  Se  interzice  amplasarea  în  spaţiul   public  a  niciunui

element care  să  nu  asigure  o înălţime  utilă  de trecere  pietonală  de  minim  2,2  m.  Materialele

recomandate sunt fier forjat,  bronz,  alamă, sticlă,  lemn.  Pentru  evitarea  poluării  luminoasă  se

interzice  utilizarea  materialelor  iluminate  strident,  casetelor  luminoase  sau  a  altor  materiale

nespecifice.  Dimensiunile  panourilor vor fi  specifice funcţiunilor pe care  le anunţă  (maxim  1,2

x 0,6  m) Şi  nu  se vor amplasa  mai  sus  de  nivelul  parterului.  Amplasarea  panourilor obligatorii

de  edificare  a  investiţiilor  se  va  alege  astfel  încât  să  nu  obtureze  imaginea  de  ansamblu  a

investiţiei.

3.9.    Condiţii de echipare edilitară

•     Sevorrespecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor

provenite din întreţinerea  instalaţiilor Şi din  procesele tehnologice aferente funcţiunii.

•      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;  Cămin

apometru  vor fi  pozate  la  limita  de  proprietate fără  a  stânj

Delimitarea  între  reţeaua  internă  şi  reţeaua  publică  de  dist

căminul de branşament prin contorul de branşament pentru

pentru  canalizare.  Căminul  de  branşament/racord,  se  am
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trotuar,   spaţiul   public  de   lângă   I.imita   cu   proprietatea   privată,   la   0-20  cm   de   I.imita   cu

proprietatea privată, cu condiţia respectării cotei verticale a trotuarului, spaţiului public în care
este  amplasat.  Este  interzisă  realizarea  oricăror  elemente  supraterane  pentru  căminele  de

branşament/racordare.  Materialele care înconjoară capacul căminului de branşament/racord

vor fi din acelaşi material ca şi trotuarul/spaţiul public afectat. Culoarea capacului va fi închisă

(negru,  metal).  Branşamentul/racordarea de la/Ia reţeaua publică de distribuţie la căminul de
branşament/racord  se  execută  exclusiv  subteran,  cu  readucerea  terenului  afectat  la  stadiul

iniţial Şi cu respectarea regulamentului de realizare a branşamentelor/racordurilor pe domen.iul

public aprobat de consiliul local.

•     Energ/.e e/ectrt.că -racordul la reţeaua de energie electrică se va 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;

•      Recr//.zc}rec}  reţe/e/e  ed/.//ţore  -  Autorizarea  executării   construcţiilor  care,   prin  dimensiunile  şi

destinaţia  lor,  presupun  cheltuieli  de  echipare  edilitară  ce  depăşesc  posibilităţile  financiare  Şi

tehnice   ale   investitorilor   interesaţi,   deţinătorilor   de   reţele/instalaţii   ori   ale   administraţiei

publice   locale  este  interzisă;  în  vederea   păstrării   caracterului  specific  al  spaţiului   rural   din

intravilanul     localităţilor     se     interzice     montarea     supraterană,     pe     domeniul     public,     a

echipamentelor tehnice care fac parte din  sistemele de alimentare cu  apă,  canalizare,  energie

electrică,   termoficare,   gaze   naturale,   telecomunicaţii,   transport  în   comun,   a   automatelor

pentru  semnalizare  rutieră  şi  altele de această  natură,  iar în  cazurile în  care tehnic acest lucru
nu  este  posibil  acestea  vor fi  realizate în  incinte împrejmuite  cu  vegetaţie  autohtonă  care  să

aibă  rol  de ecranare a  acestora;  Montarea  echipamentelor tehnice,  se execută în  varianta  de

amplasare subterană ori, după caz, în  incinte sau în  nişele construcţiilor, cu  acordul  prealabil  al

proprietarilor    incintelor/construcţiilor    şi    fără    afectarea    circulaţiei    publice;    Se    interzice

amplasarea reţelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului

electric,    pe   plantaţii    de   aliniament,    pe   elemente   de   faţadă    ale   imobilelor   ori    pe   alte

elemente/structuri  de  această  natură;  Montarea  reţelelor edilitare  se  execută în  varianta  de

amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei  publice, cu respectarea  reglementărilor tehnice

aplicabile  şi  a   condiţiilor  tehnice  standardizate  în  vigoare  privind   amplasarea  în   localităţi  a

reţelelor edilitare subterane.

3.10.  Spaţii verzi

•      Staţiile  de  epurare  vor fi  prevăzute  perimetral  cu  o  perdea  v

vegetaţiei  specifică  locală;  Se vor planta  specii  locale de arbori

de specii exogene;  Plantarea arborilor va fi în concordanţă cu p

de situaţie va cuprinde amenajarea exterioară propusă cu indic
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arbori şi pomi plantaţi; Perimetral, zona de 3,0 m faţă de împrejmuire se consideră zonă verde,

care nu  poate fi  utilizată  pentru amplasarea de construcţii.

•      Pcrvt.meriţe/e exferi.oore se vor realiza  din  materiale  locale şi  naturale:  piatră,  lemn,  cărămidă;

Se   interzice   fixarea   elementelor   de   pavaj   în   beton   şi   impermeabilizarea   suprafeţe   prin

platforme  Şi  alei  turnate  din  beton  sau  asfalt  precum  şi  utilizarea  materialelor  care  au  în
compoziţie ciment de Portland, asfalt sau răşini sintetice. Se va asigura panta pentru scurgerea

apelor  pluviale şi îndepărtarea  acestora  de construcţii  concomitent cu  dirijarea  către spaţiile

verzi; Aleile carosabile vor fi  pietruite şi/sau înierbate;  Se  recomandă  realizarea  unei  zone de

pietriş (de drenaj) de minim 0,6 m în jurul construcţiilor,  pentru a  proteja  pereţii de umezeală

şi  a  preveni  apariţia  igrasiei;  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 (piatră, cărămidă, Iemn,  nuiele,  metal,  plasă

de  sârmă,  ş.a.)  şi  va  respecta  tipologia  locală  specifică.  înălţimea  nu  va  depăşi  2,0  m.  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  in  planul  împrejmuirii.  Este  interzisă

utilizarea  de  materiale  plastice  (policarbonat,  plexiglas,  pvc,  ş.a.);  împrejmuirile  vor  putea  fi

dublate de garduri vii; 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  obligatoriu  prevăzută  cu  nişe  dedicate  pentru

amplasarea contoarelor.

•      Zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia celei instituite pentru aducţiuni şi reţele

de  distribuţie,  se  va  împrejmui  şi  se  va   marca   prin   plăcuţe  avertizoare.  Înălţimea  şi  tipul

împrejmuirii,   marcajele  şi   distanţa  între   acestea   se   stabilesc  de  către  deţinătorul   şi/sau

operatorul captării, construcţiilor şi instalaţiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodărire

a  apelor,  astfel  încât  să  fie  oprit  accesul  populaţiei,  animalelor  Şi  utilajelor  de  orice  fel,  cu

respectarea  prezentului  regulament.  Pot fi  exceptate de  la împrejmuire şi  acele zone care se

găsesc în  locuri greu  accesibile  persoanelor fizice datorită  configuraţiei terenului.

•      Limitele zonei  de  protecţie sanitară  cu  regim  de  restricţie vor fi  marcate de către deţinătorul

şi/sau  operatorul  captării  prin  borne  sau  semne  vizibile,  cu  menţiunea:  zonă  de  protecţie

sanitară.  Tipul  şi  înălţimea   marcajelor,   precum  Şi  distanţa  dintre  ele  se  stabilesc  de  către

deţinătorul şi/sau operatorul captării, de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor.

Marcajele se amplasează pe teren de către deţinătorul şi/sau

reprezentanţii  consiliului  local  Şi  cu  deţinătorii  terenurilor,  a

se vadă celelalte două  marcaje învecinate.
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4.1.    Procentul de ocupare al terenului

•      POTmaxim:

o     60% -pentru construcţii supra/subterane

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:

o     0,6 -pentru construcţii supra/subterane

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 studiul de amplasament, încadrare în volumetria de ansamblu, încadrarea în ţesutul şi

structura zonelor deja constituite pentru justificarea oportunităţii  intervenţiei.
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