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CCF -Zona căilor de comunicatie feroviară

Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice (fâşiile de teren cu lăţimea de 20 m fiecare, situate

de  o  parte  Şi  de  alta  a  axei  căii  ferate,  ce  includ  instalaţiile  de  semnalizare  şi  de  siguranţa  circulaţiei,

cele  de  conducere  operativă  a  circulaţiei  trenurilor,  precum  şi  instalaţiile  şi  lucrările  de  protecţie  a

mediului)  şi  terenurile  aferente  infrastructurii  feroviare  generale  (elementele  necesare  circulaţiei  şi

manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte

clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri şi  persoane).

1,1,    Condiţionări generale

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism, aprobată  conform  legii. Aceasta va  asigura  condiţiile de amplasare,  dimensionare,

conformare şi servire edilitară a obiectivului  conform cerinţelor tehnice ale funcţiunii de bază

şi a  legislaţiei în vigoare.

•     Zona  de  siguranţă  cuprinde fâşiile  de teren,  situate  de  o  parte  şi  de  alta  a  axului  căii  ferate,

având  limita  la distanţa de 20 m  măsurată din axul căii ferate.

•      C.N.C.F. ,,CFR'' S.A. are dreptul să  utilizeze zona de siguranţă  pentru amplasarea instalaţiilorde

semnalizare  Şi  de  siguranţă  a  circulaţiei,  a  instalaţiilor  Şi  lucrărilor  de  protecţie  a  mediului.

Astfel construcţiile terţilor se vor amplasa  la  distanţe  mai  mari  de 20 m,  măsurate de o  parte

şi de alta  a căii ferate. În cazul în  care,  zona de siguranţă  include teren în  proprietate  privată,
în   caz  de   nevoie  C.N.C.F.  „CFR"   S.A.   şi   Ministerul  Transporturilor  pot  iniţia   procedura  de

expropriere pentru  cauză  de  utilitate  publică, în condiţiile  legii.

•     Zona  de  protecţie a  infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe,  aflate de o  parte şi

de  alta  a  axului  căii  ferate,  indiferent  de  proprietar,   precum  şi  terenurile  care  servesc  la

funcţionarea căii ferate, în limita a 100 m, distanţă măsurată din axul ultimei linii de cale ferată.

Construcţiile terţilor se vor amplasa în  această  zonă,  numai  cu  acordul  şi în condiţiile  impuse

de C.N.C.F. „CFR" S.A. şi de Ministerul Transporturilor, conform actelor normative în vigoare.

•      Pentru  construcţii în  zona în  care  există  cabluri  şi  instalaţii  ale  Sucursalei  Regionale  CF  Cluj  -

Divizia  lnstalaţii  şi  a  Sucursalei  Regionale  de  Telecomunicaţii  Cluj,  se  impune  ca  beneficiarul,

înainte de începerea  lucrărilor (de ex, împrejmuire a terenului), să solicite asistenţă tehnică a

reprezentanţilor   acestora    pentru    pichetarea    şi    protecţia    cablurilor   existente   în    zonă;

beneficiarul  fiind  obligat să  admită  accesul  pentru  intervenţii  şi/sau  lucrări  la  aceste  cabluri.

Vizibilitatea  nu va fi afectată.

•     Având în vedere poluarea fonică  a  locuinţelor, cauzată de distanţa  redusă faţă  de linia ferată,

se  recomandă  ca  în  sectoarele  în  care  această  zonă  este

antifonice sau construcţii cu acelaşi  rol,  pe baza  unor studii
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1.2.     Servituţi

•      Se  declară  de  utilitate  publică  terenurile  necesare  pentru  realizarea  căilor  de  comunicaţie:

deschiderea,   alinierea   şi   lărgirea   străzilor,   modernizarea   intersecţiilor   precum   Şi   lucrările

aferente,  poduri,   precum şi terenurile necesare pentru  realizarea de lucrări pentru protecţia

mediului: îndiguiri Şi  regularizări, zone de protecţie a surselor de apă, etc. şi lucrările necesare

pentru  realizarea  lucrărilor de  infrastructură  pentru  asigurarea dotărilor tehnico-edilitare şi a

altor dotări de interes public.

•     În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar,  materiale şi  utilaje

necesare întreţinerii  acesteia, în  scopul  eliminării  consecinţelor evenimentelor de cale ferată

sau al  prevenirii oricărui  pericol  pentru siguranţa circulaţiei feroviare.

•      Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinzând fâşiile de teren,în limită de 20

m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate se declară de utilitate publică.

2.1.     Utilizări admise

•      Dezvoltarea,  modernizarea  ori  reabilitarea    elementelor  infrastructurii  feroviare  existente.

Infrastructura feroviară cuprinde:

o     linii de cale ferată şi terasamente, în special  rambleuri, debleuri, drenuri şi rigole, şanţuri

de scurgere, apeducte, ziduri de sprijin,  plantaţii  pentru  protecţia taluzurilor Şi a căii etc.;

peroane  pentru  călători Şi  rampe  pentru  mărfuri,  inclusiv cele din gări  pentru călători şi
din terminale de marfă; acostamente şi drumuri de acces; ziduri de împrejmuire, garduri

vii,  parapete  şi garduri;  benzi  de  protecţie împotriva  incendiilor;  puncte de încrucişare;

ecrane de protecţie împotriva zăpezii etc.;

o     construcţii: poduri, apeducteşi alte pasaje superioare, tuneluri, excavaţii acoperiteşi alte

pasaje  inferioare;  pereţi  de  susţinere  şi  structuri  de  protecţie împotriva  avalanşelor,  a

căderilor de pietre etc.;

o     treceri  la  nivel,  inclusiv instalaţii  destinate asigurării  siguranţei traficului  rutier;

o     suprastructură, în  special şine,  şine cu  şanţ si  contraşine,. traverse şi  longrine,  materiale

mici   de   asamblare   pentru   linie,   balast,   inclusiv  pietriş  şi   nisip;   macazuri,   puncte   de

încrucişare, dispozitive de încălzire a macazurilor etc.; plăci turnate şi transbordoare, mai

puţin cele rezervate exclusiv pentru  locomotive;

o     căi de acces pentru călători şi mărfuri, inclusiv acces pe şosea Şi acces pentru pietoni care

vin Şi  pleacă  pe jos;

o     instalaţii desiguranţă, desemnalizareşi detelecomuni

din triaje,  inclusiv instalaţii de producere, transformar€

pentru   semnalizare   şi   telecomunicaţii;   clădiri

dispozitive; frâne de cale;

o     instalaţii  de  iluminat pentru traficşi siguranţa  acestuia;
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o     instalaţii de transformare şi transport ale energiei electrice pentru tracţiunea trenurilor;

substaţii,  cabluri  de  alimentare  dintre  substaţii  şi  fire  de  contact,  linii  de  contact  cu

suspensie catenară şi suporturi;

o     clădiri  utilizate de departamentul  pentru  infrastructură,  inclusiv cele utilizate de o parte

din  instalaţiile pentru colectarea taxelor pentru transport

2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•      Elemente ale  infrastructurii  publice:  Pasaje inferioare, superioare,  la  nivel  pentru traversarea

denivelată  a  liniilor  de  cale  ferată  de  către  drumuri,  Supra  traversarea  sau  subtraversarea

liniilor  de  cale  ferată  de  către  reţelele  de  telecomunicaţii,  energie  electrică,  canale  libere,

conducte  sub  presiune,  care  afectează   liniile  şi   instalaţiile  cu  condiţia  avizului  conform  al

Ministerului Transporturilor.

•     În  zona de siguranţă a infrastructurii feroviare  publice cuprinzând fâşiile de teren, în  limită de

20  m  fiecare,  situate  de  o  parte  şi  de  alta  a  axei  căii  ferate,  necesare  pentru  amplasarea

instalaţiilor  de  semnalizare  şi  de  siguranţă  a  circulaţiei  Şi  a  celorlalte  instalaţii  de  conducere

operativă  a  circulaţiei  trenurilor,  precum  şi  a  instalaţiilor şi  lucrărilor de  protecţie  a  mediului

este   interzisă   executarea   oricăror   construcţii   sau   instalaţii   neferoviare   supraterane,   cu

excepţia  proiectelor de  infrastructuri  publice şi  a  celor pentru  care s-a  emis aviz favorabil  de

către  Ministerul Transporturilor şi  care  nu  pun în  pericol  siguranţa  circulaţiei

2.3.     Utilizări interzise

•     În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinzând fâşiile de teren, în  limită de

20  m  fiecare,  situate  de  o  parte  şi  de  alta  a  axei  căii  ferate,  necesare  pentru  amplasarea

instalaţiilor  de  semnalizare  şi  de  siguranţă  a  circulaţiei  şi  a  celorlalte  instalaţii  de  conducere

operativă  a  circulaţiei  trenurilor,  precum  şi  a  instalaţiilor şi  lucrărilor de  protecţie  a  mediului.

este   interzisă   executarea   oricăror   construcţii   sau   instalaţii   neferoviare   supraterane,   cu

excepţia  proiectelor de  infrastructuri  publice şi  a  celor pentru  care s-a  emis aviz favorabil  de

către  Ministerul Transporturilor şi care  nu  pun în  pericol siguranţa  circulaţiei

•     În  zona  de protecţie a  infrastructurii feroviare  publice cuprinzând terenurile  limitrofe, situate

de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum  100 m de

la axa căii ferate, precum Şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea

funcţionării  acesteia se interzice:

o     amplasarea    oricăror    construcţii,    fie    Şi    cu    caracter    temporar,    fără    aprobarea

administratorului  infrastructurii  feroviare,  cu  respectarea  regimului juridic  al  zonei  de

protecţie,  respectiv de siguranţă, după caz
o     depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii careîmpiedică vizibilitatea  liniei şi a
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o     efectuarea  oricăror  lucrări,  care,  prin  natura  lor,  ar  putea  provoca  alunecări  de teren,

surpări   sau   afectarea   stabilităţii   solului,    inclusiv   prin   tăierea   copacilor,   arbuştilor,

extragerea de materiale de construcţii sau  prin  modificarea echilibrului freatic;

o     depozitarea   necorespunzătoare  de  materiale,  substanţe  sau  deşeuri  care  contravin

normelor de  protecţie  a  mediului  sau  care  ar putea  provoca  degradarea  infrastructurii

feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum si a condiţiilor de desfăşurare normală

a traficului feroviar.

•     În  interiorul  zonei  de  siguranţă  a  infrastructurii  feroviare  publice  sunt  interzise  orice  utilizări

care nu se încadreazâ la cap.itolele „utilizări admise" ş.i „utilizări admise cu condiţionări".

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Nuestecazul.

3.2.    Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism   prin  care  se  va   modul  de  amplasare  a  construcţiilor  pe  parcelă  cu   respectarea

cerinţelor tehnice ale funcţiunii de  bază şi  a  legislaţiei în vigoare.

3.3.    Amplasarea construcţiilorfaţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism   prin  care  se  va  modul  de  amplasare  a  construcţiilor  pe  parcelă  cu   respectarea

cerinţelor tehnice ale funcţiunii de  bază  şi  a  legislaţiei în vigoare.

3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism  prin  care  se  va   modul  de  amplasare  a  construcţiilor  pe  parcelă  cu   respectarea

cerinţelor tehnice ale funcţiunii  de  bază  şi  a  legislaţiei în vigoare.

3.5.     Condiţii de acces şi circulaţii

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism prin care se va modul de asigurarea a accesului cu respectarea cerinţelor tehnice ale

funcţiunii  de  bază  şi  a  legislaţiei în vigoare.

•     Accesul în  zonele  destinate  publicului va fi  amenajat astfel încât să  corespundă  cerinţelor de
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3.6.    Staţionarea vehiculelor

•      Zona  staţiilor va  fi  prevăzută  obligatoriu  cu  un  spaţiu  acoperit  pentru  biciclete.  Capacitatea

acestora va fi determinată pe baza unor studii de specialitate dar nu va fi mai mică de 15 locuri.

•     Se  recomandă  construirea  de  parcaje  publice în  clădiri  sub / supraterane dedicate în  zonele

adiacente staţiilor principale.  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 maximă a construcţiilor

•      Pentru  amplasarea  de  noi  construcţii  se  va  elabora  în  mod  obligatoriu  o  documentaţie  de

urbanism  prin care se va stabili regimul de înălţime al construcţiilor pe parcelă cu respectarea

cerinţelor tehnice ale funcţiunii de  bază Şi a  legislaţiei în vigoare,

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/crme/e, //.rme/e,  /.nscr/.pţ/././€,  îr)semne/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. Am

de  edificare  a  investiţiilor  se  va  alege  astfel  încât  să  nu  obtu

investiţiei.

•      Faţă de prescripţiilegeneralede mai susse potaccepta derogări

arhitectural  local;
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•      Spof/././e pub//.ce -intervenţiile pe domeniul  public vor trata  integral Suprafaţa  public (din gard

în  gard)  şi  vor  propune  o  abordare  integrată  prin  oferirea  unui  spaţiu  public  de  calitate  -

realizarea de trotuare, spaţii de odihnă, spaţii verzi  plantate, ş.a.

3.9.    Condiţii de echipare edilitară

•     Apă potabilă, canalizare menajeră Şi canalizare pluvială -Autor.izarea execu\âr.i.i construcSi.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 protectiie 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/.n/.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  ope/or p/wt.cr/e  construcţiile  vor fi

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

picătura streşinii;  La parcelele cu o suprafaţă  mai mare de 1.000,0 mp, care nu au posibilitatea

scurgerii apelor pluviale direct întru-un emisar, se va prevedea un bazin subteran de minim  1,0

mc   pentru   stocarea   apei   pluviale  în   vederea   reutilizării   acesteia   la   irigaţii;   Se  vor  realiza

jgheaburi/rigole  la  sol,  sub  streşini,  pentru  îndepărtarea  apelor  pluviale;  Scurgerea  apelor

pluviale  de  pe  acoperişuri  direct  pe  domeniul  public  este  interzisă.  De/t.m/ţoreo  t^ntre refecJuo
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/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 domeniul

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

electrică,  telefonie,  internet,  CATV se vor realiza în  varianta  de omp/osore subţemnă până  la

limita de proprietate, cu respectarea  reglementărilor tehnice

standardizate   în   vigoare   privind   amplasarea   în   localităţi

Împrejmuirea va fi  prevăzută  cu  incinte sau  nişele  pentru  poza

vizitare  (contoare),  fără  ca  acestea  să  depăşească  limita  de
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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  fi  obligatoriu  amplasate în  nişele

prevăzute în  planul împrejmuirii sau  pe faţade, fără a depăşi  limitei de proprietate;
•     Scr/ubriţc7fe -Gospodăria va fi  prevăzută  cu  un  spaţiu  interior parcelei,  recomandabil  cu  acces

public,  destinat colectării  deşeurilor menajere  dotat cu  pubele;  Platformele  publice destinate
depozitării   recipientelor  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  menajere  vor  fi   amenajate   la

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/f.zcrreo  refe/e/e  edt./tţore  -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

•     Autorizarea  lucrărilor va cuprinde un plan de amenajarea a zonei de siguranţă. Acesta va

conţine un studiu dendrologic Şi  un studiu de reamenajarea a acestui spaţiu.

•      Se recomandă  utilizarea vegetaţiei specifice locale; Se vor planta specii  locale de arbori şi

pomi şi se va evita  plantarea de specii exogene,.  Plantarea

prevederile Codului  Civil.  Planul de situaţie va cuprinde a

indicarea speciilor şi  a  numărului  de arbori Şi  pomi  plantaţ

•      Spaţiile verzi  publicevorfi  amenajate şi echipate cu  mobili

mobilier exterior amplasate în spaţiul  public se vor realiza
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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   dacă   aspectul   lor   exterior   nu

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

•     Împrejmuirile zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare se vorrealiza pe baza unor proiecte

de  specialitate în  cadrul  cărora  se  vor  lua  în  considerare  criterii  de  securitate,  de  protecţie

fonică a zonelor învecinate şi estetice.

•     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:

o     50°/o-pentru construcţii

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:

o     0,5-pentru construcţii

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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