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CCR -Zona căilor de comunicatie rutiere

Zona  destinată  atât drumurilor ca  şi  căi  de  comunicaţie  terestră  special  amenajate  pentru  circulaţia

vehiculelor  şi   a   pietonilor,   cât  şi   infrastructurii   tehnico-edilitate   (reţele   de   apă,   canalizare,   gaze

naturale, telecomunicaţii, energie electrică, Ş.a.). Zona  drumurilor publice este compusă din ampriză,

zonele de siguranţă şi zonele de protecţie. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele

denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile

de  parcare,  oprire  şi  staţionare,  indicatoarele  de  semnalizare  rutieră  Şi  alte  dotări  pentru  siguranţa

circulaţiei,  terenurile  Şi  plantaţiile  care  fac  parte  din  zona  drumului,  mai  puţin  zonele  de  protecţie,

precum  şi  clădirile  de  serviciu  şi  orice  alte  construcţii,  amenajări  sau  instalaţii  destinate  apărării  sau

exploatării drumurilor,  inclusiv terenurile necesare aferente.

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.

•     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.

•     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 cpnf5rm-moŢT~-Ţ-~ --,---- Ţ ---T
:::ccoTeŢri:,Ţ:_ŢPŢ::Tc=.,ei:ţ:

__.----.--1--.--1--------------.--1.--------_
e ale  retelele

Friri~u-rT6-rŢri-_ubiice,transpdrt

restric{iHotis\îeii`fiie,

•     În  zonele de siguranţă  şi  protecţie a  infrastructurii te

de   gaze   naturale,   electrice,   apă-canal,   telecomunicaţii,

minier Şi altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face
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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     face     în      baza      avizului      favorabil      al

administratorului/lorinfrastructurii.

•     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.

•     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.

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   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.
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2.1.     Utilizări admise

•      Amenajări  Şi  lucrărilor tehnico-edilitare,  locuri  de joacă  pentru  copii  şi  spaţii  de odihnă,  spaţii

verzi  publice,  scuaruri,  echipamente  pentru  dotări  edilitare,  spaţii  de  colectare  a  deşeurilor

menajere,  amenajări  şi  construcţii  pentru  circulaţii  pietonale  şi  carosabile,  modernizarea  şi

reabilitarea  drumurilor,  parcaje  publice  la sol Şi alte amenajări destinate spaţiului  public;

•       Modernizarea  drumurilor  publice  va  trata  toată  ampriza  drumului   aflată  în   proprietatea

publică  proiectul  tratând  inclusiv  accesele  la  proprietăţi,  spaţiile  verzi  din  lungul  drumurilor,

iluminatul public, zonele de staţionare pe domeniul public, trotuarele, rigolele şi alte amenajări

specifice; În zona drumurilor publice comunale, judeţene, naţionale vor fi prevăzute tubulaturi

pentru  infrastructura de telecomunicaţii;

2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•     În  zona  drumurilor  publice  cuprinzând  ampriza,  fâşiile  de  siguranţa  Şi  fâşiile  de  protecţie,  se

pot autoriza, în condiţiile stabilite  prin avizul/autorizaţia  administratorului  drumului:

o     reţelele    şi    instalaţiile    tehnico-edilitare    necesare    funcţionării    drumului:    canalizare

pluvială şi  drenaje,  iluminat public, semnalizări  luminoase  rutiere,  reţea  de stropit spaţii

verzi,  reţea  energetică  pentru  transportul  în  comun,  stâlpii  pentru  telecomunicaţii  şi

altele asemenea;

o     reţelele   Şi    instalaţiile   tehnico-edilitare    necesare    locuinţelor,    anexelor   acestora    şi

dotărilor   social-culturale,   precum   reţelele   de   distribuţie   sau   colectare   pentru   apă,

energie  electrică,  comunicaţii,  gaze  naturale,  termoficare,  canalizare  menajeră  şi/sau

pluvială,  posturi  de transformare,  cămine Şi  aerisiri,  hidranţi,  staţii  de  pompare,  guri  de

scurgere Şi altele asemenea.

o     staţii  de  alimentare  cu  energie  electrică,  panouri  fotovoltaice  şi  alte  instalaţii  pentru

energie regenerabilă;

o     construcţiilor şi  panourilor publicitare;

•      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  subterane  sunt  într-o  galerie  circulabilă.

Amplasarea  reţelei  edilitare subterane trebuie coordonată  cu celelalte lucrări subterane şi de

suprafaţă, existente sau de perspectivă.

•      La   modernizarea   drumurilor  publice  vor  fi   prevăzute  galerii   pentru   amplasarea   reţelelor.

Trotuarele Şi trecerile de pietoni vor fi adaptate cerinţelor de accesibilitate pentru  persoanele

cu  dizabilităţi.

•      Deţinătorii  de  construcţii  sau  de  instalaţii  amplasate în  zon

execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asig

şi  siguranţa  circulaţiei
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2.3.     Utilizări interz.ise

•      Orice tipuri  de  lucrări,  amenajări,  instalaţii  care  pun în  pericol  sau  pot să  deterioreze  lacurile,

lacurile  de acumulare,  cursurile de apă,  digurile,  canalele,  barajele şi  alte  lucrări  hidrotehnice

sau de îmbunătăţiri funciare, se vor supune avizării administratorului cursului de apă.

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

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

publice sau de pe parcelele adiacente;
•      Desfiinţarea sau alterarea  lucrărilor de imbunăţătire funciară;

•      Amplasarea  construcţiilor Şi  panourilor publicitare în  curbe şi în  intersecţiile  la  nivel  ale căilor

de  comunicaţie,  în  ampriză  şi  în  zonele  de  siguranţă,  precum  şi  pe  suprafeţele  de  teren

destinate asigurării vizibilităţii în curbe Şi în  intersecţii, amenajarea  parcărilor în  interiorul şi în

exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente

acestora  sau în  zona  drumului  a  oricăror  panouri,  inscripţii,  pancarte,  gravuri,  afişe  sau  alte

mijloace  de  publicitate  sau  reclamă,  fără  acordul  prealabil  Şi  autorizaţia  de  amplasare  şi/sau

de  acces  la  zona  drumului  public,  emise  de  administratorul  drumului  respectiv.  Se  interzice

amplasarea  panourilor publicitare  la  o distanţă  mai  mică de  150 m În  localitate,  respectiv mai

mică  de  250  m, în  afara  localităţii,  calculată  de  la  intrarea,  respectiv ieşirea  din  intersecţie. În

zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri  publicitare sau instalaţii

care  periclitează  siguranţa  circulaţiei

Clădirile sau  părţile de clădiri existente aflate în ampriza drumurilor nu vor putea fi amplificate, ci doar

menţinute   în    parametrii    actuali    prin    reabilitare    şi/sau    schimbare    de    destinaţie.    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.

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Nuestecazul.

3.2.    Amplasarea construcţiilorfaţă de aliniament

•     Amplasarea refugiilor/staţiilor pentru mijloacele de transportîn comun se va faceîn exteriorul

zonei  carosabile.

3.3.    Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ş.i posterioare ale parcelei

•      Nuestecazul.

3,4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi pari
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3.5.    Condiţii de acces şi circulaţii

•     Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor

cu dizabilităţi, conform  normelor în vigoare;

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

cu  avizului administratorului  drumului;

•      Accesul administratorilorinfrastructurii 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.

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

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

cei care folosesc scaune cu  rotile:

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

modificare la  nivelul trotuarului, cu  excepţia teşiturii  bordurii.

•      Modernizarea   drumurilor  publice  va  trata  toată   ampriza   drumului   aflată  în   proprietatea

publică  proiectul  tratând  inclusiv accesele  la  proprietăţi,  spaţiile  verzi  din  lungul  drumurilor,

iluminatul public, zonele de staţionare pe domeniul public, trotuarele, rigolele şi alte amenajări

specifice; În zona drumurilor publice comunale, judeţene, naţionale vor fi prevăzute tubulaturi

pentru  infrastructura  de telecomunicaţii;  Nodurile/intersecţiile cu  drumurile de  rang  inferior

vor fi amenajate pe o distanţă de minim  25 m din axul drumului.

3.6.    Staţionarea vehiculelor

•      Drumurile  naţionale/judeţene/comunale vor fi  prevăzute cu  staţii  amenajate în  afara fluxului

circulaţiei,    pentru   oprirea    mijloacelor   de   transport   în   comun.   Semnalizarea    unitară   Şi

amenajarea  acestora va fi  realizată  de aşa  natură încât să  nu conducă  la deprecierea valorile

specificului  spaţiului  rural,  valoarea  peisajului,  deteriorarea  relieful  şi  vegetaţiei,  sau  sa  intre

în  contradicţie  cu  aspectul  general  al  zonei.  Amplasarea  staţiilor  pentru  aceste  mijloace  se

stabileşte de administratorul  drumului împreună cu  Poliţia  rutieră,  oficiile rutiere judeţene şi

cu deţinătorii vehiculelor de transport în comun.

•      Staţionarea   autovehiculelor   se   va   face   exclusiv  în   exteriorul   drumurilor   publice;   Pentru

funcţiunile cu  acces  public se  acceptă  amenajare în  zona  drumurilor publice  a  unor spaţii  de

staţionare    pentru    vizitatori,    în    conformitate    cu    avizului    administratorului    drumului;

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.

•      Parcarea  şi  staţionarea  autovehiculelor  şi  atelajelor,  în  zona  drumurilor  publice,  se  va  face

exclusiv în afara  platformei carosabile a acestora, în spaţiile special amenajate la o distanţă de

minim 5,0 m faţă de ferestrele locuinţelor.

•     În  cazul  echipamentelor Şi  instalaţiilor aferente  infrastructu

o mentenanţă  periodică zilnică/săptămânală acestea vor fi

va  indica  un  loc de  parcare public care să deservească zona
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•       Zoneledeparcarecu  mai  multde3  locuri de parcarevoravea  plantatcel  puţin  uncopacla 3

locuri de parcare şi vor fi dotate cu  mobilier pentru deşeuri.

•      Drumurile judeţene  vor fi  prevăzute  cu  platforme  de  odihnă.  Se  recomandă  realizarea  unor

platforme dedicate pentru staţiile de încărcare automobile electrice.

3.7.    înălţimea maximă a construcţiilor

•      Nu este cazul. Pentru staţiile destinate mijlocelelor detransportîn comun, regimul deînălţime

va fi parter. Totemurile nu vor depăşi o înălţime de 10,0 -12,0 m.

3.8.    Aspectul exterior al construcţiilor

•     Autorizarea   executării   construcţiilor   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   arhitecturale   recunoscute,   valoarea   peisajului,

deteriorarea   relieful  şi  vegetaţiei  şi   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;

•      Stilul arhitectural va fi defactură modernă. Toatefaţadele clădirilorvorfi tratate cu aceeaşi grijă

ca  Şi  faţada  principală  prin  utilizarea  unei  palete  cromatice  armonioase  şi  a  unor  materiale

similare.   Este  interzisă  amplasarea  instalaţiilor  de  climatizare  pe  faţadele  vizibile  din  spaţiul

public.

•      Rec/ome/e, /t.rme/e,  t.nscrt.pţt.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 vreunui

element care să  nu  asigure o înâlţime  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.

•      Faţă de prescripţiilegenerale de mai susse potaccepta derogări pentruîncadrareaîn specificul

arhitectural  local;

•     Spor/././e pub//.ce -intervenţiile  pe domeniul  public vor trata

în  gard)  şi  vor  propune  o  abordare  integrată  prin ire

realizarea  de trotuare, spaţii  de odihnă,  spaţii verzi  plantate
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3.9.    Condiţii de echipare edil.itară

•     Apă  potabilă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială -Autor-izarea executâr.i.i construc+i.ilor

care  necesită alimentarea  cu  apă  potabilă  este condiţionată  de asigurarea  racordării/branşării

acestora  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

san.itare ş.i de protecSie a med.iulu.i; 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

m/.r}/.mă  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  c}pe/or p/w/.cr/e  construcţiile  vor fi

echipate cu  sisteme de colectare a  acestora  cu  respectare  prevederilor din  Codul  Civil  privind

picătura  streşinii;  Scurgerea  apelor  pluviale  de  pe  acoperişuri  direct  pe  domeniul  public  este
•ir\+erziis.a.   Delimitarea  între   reţeaua   internă   şi   reţeaua   publică  de  distribuţiei/colectare  se

realizează la căminul de branşament prin contorul de branşament pentru apă, respectiv căminul

de  racord  pentru  canalizare.  Căminul  de  branşament/racord,  se  amplasează  pe  domeniul

public, în trotuar, spaţiul public de lângă limita cu proprietatea privată, la 0-20 cm de limita 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/la  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 domeniul

public aprobat de consiliul  local.
•     Energie electrică,  telefonie,  internet,  CATV,  gaze  naturale  -Racordur.ile la  reţelele  de energiie

electrică,  telefonie,  internet,  CATV se vor realiza în  varianta  de omp/osore subtemnă 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;  Racordul  la  reţelele de gaze naturale va fi  realizate îngropat până  la

contorul  plasat  la  limita  de  proprietate,.  Se  interzice  montarea  pe  faţadele  vizibile  din  spaţiul

public a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse, a conductelor,

cablurilor Şi  a  antenelor TV;  Casetele  pentru  contoare  vor firobJjgat.oriuampta-sateLînmjşele

prevăzute în  planul împrejmuirii sau  pe faţade, fără a depăşi
•     Scr/ubr/ţofe -Platformele de staţionare/repaus vor fi prevăzut

turistică    pubelele   vor   fi   amplasate   în   soluţie   subterană;

depozitării   recipientelor  de  colectare  selectivă
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distanţă  de minimum  10,0 m de ferestrele  locuinţelor, vor fi împrejmuite şi  impermeabilizate;

Depozitarea   gunoiului   de   grajd   se   poate   realiza   pe   platforme   individuale   (gospodăreşti)

impermeabile,   cu   respectarea   normelor   în   vigoare   privind   sănătatea   populaţiei,   sanitar

veterinare  Şi  siguranţa  alimentelor,  mediu,   la  o  distanţă  de  minim  50,0  m  faţă  de  locuinţe  şi

sursele de apă  potabilă.

•      Reo//.zcJreo  refe/e/e  ed/./t.rore  -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

•      Drumurile   publice   vor  fi   prevăzute   cu   perdele   verzi;   Se   recomandă   utilizarea   vegetaţiei

specifice  locale;  Se vor planta  specii  locale de arbori  Şi  pomi  şi  se va  evita  plantarea  de specii

exogene;  Plantarea arborilor va 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.

•      Spaţiileverzi  publiceşi  locurile dejoacă vorfi amenajate şi echipatecu  mobilierurban specific.

Elementele de mobilier exterior amplasate în spaţiul public se vor realiza cu preponderenţă din

materiale  naturale:  lemn,  piatră. În  alcătuirile  constructive  pot fi folosite şi  alte  materiale  (de

ex.,  prinderi  metalice),  însă  acestea  încadrându-se  în  specificul  Şi  formele  locale.  Nu  se  vor

folosi  materiale  ca  metale  strălucitoare  (inox),  alte  materiale  nespecifice  (răşini,  PVC,  mase

plastice, fibră  de sticlă) sau  alte similare.

3.11.  împrejmuiri                                                                                                                               `  ```   `                            `
.----`  `         -            -                                     `                                                                                                            `                    `

!

•     Autorizarea   executării   împrejmuirilor   este   permisă   numai      acF   aspectul   tor'Exterior   nu
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•     Împrejmuirea  adiacentă  căilor de  comunicaţie  se vor conforma  prevederilor  regulamentului

specific; împrejmuirile parcelelor de colţ vor fi obligatoriu transparente;

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

mejdie; Împrejmuirea  spre  spaţiul  public va  fi  obligatoriu  prevăzută  cu  nişe  dedicate  pentru

amplasarea contoarelor.

•     Înălţimea   împrejmuirilor vor fi  de  2,2  m,  cu  excepţia  situaţilor în  care  din  considerente  de

protecţie fonică se impun înălţimi  mai  mari. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii /

vegetaţie înaltă sau medie.

4.1.    Procentul de ocupare al terenului

•      POTmaxim:  Nuestecazul.

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:  Nuestecazul.

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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