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V_pa -zonă verde cu rol de protecţie a apelor

Zonă destinată apelor curgătoare Şi spatiilor verzi de protecţie a cursurilor de apă,

1.1.    Condiţionări generale

•     Zonele  verzi   de   protecţie  a   apelor  Şi   cu   rol   de  coridor  ecologic  sunt  instituite   pe   baza

prevederilor legale în vigoare  la  data  redactării  prezentului  regulament.  Zona  este delimitată

în  PUG în conformitate cu  prevederile Legii nr. 24 din  15 ianuarie 2007 privind  reglementarea

şi   administrarea   spaţiilor  verzi   din   intravilanul   localităţilor,   republicată,   cu   modificările   şi

completările ulterioare şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de sat şi comună, prevăzut

de  O.U.11/2007,  Art.  2,  cu  100%  din  suprafaţă.  Utilizarea  Zonă  verde  cu  rol  de  protecţie  a

apelor este definitivă şi  nu  poate fi  modificată.

•      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  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

păstrate,   din   motive   tehnice,   se   instituie   interdicţie   temp
înlăturarea      riscului.     Înlăturarea      restricţie     se     face     în

administratorului/lorinfrastructurii.
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•      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),   se  va   realiza   condiţionat   de   avizarea   şi

aprobarea, în  prealabil,  a  unei  documentaţii  de  urbanism  (PUD)

•      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   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.

•      Riveranii cursurilorde apă suntobligaţi să acorde dreptde servitute, avându-seîn vedere zone

anume  stabilite  de  comun  acord  cu  Administraţia  Naţională  "A

taxe, pentru:

o     trecerea  sau  circulaţia  personalului  cu  atribuţii  de  servi

scopul îndeplinirii  acestora;
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o     amplasarea, în albie Şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsura Şi control sau alte

aparate  ori  instalaţii  necesare  executării  de  studii   privind  regimul  apelor,   precum  şi

accesul  pentru întreţinerea  instalaţiilor destinate acestor activităţi;

o     transportul   şi   depozitarea   temporară   a   materialelor   şi   utilajelor   pentru   intervenţii

operative privind apărarea împotriva inundaţiilor;

o     transportul Şi depozitarea temporară de materiale,  utilaje,  precum Şi circulaţia acestora

şi   a   personalului,  în   cazul   executării   de   lucrări   de  întreţinere,   reparaţii,   precum   şi

pompări  experimentale  în  cazul  forajelor  hidrogeologice  care  fac  parte  din   reţeaua
naţională  de observaţii şi  măsurători.

•      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

•     Amenajări  de  zone  de  promenadă  Şi  recreere  în  zona  perimetrelor  de  protecţie  a  apelor,

dotate cu  locuri  de joacă  pentru  copii,  spaţii  de odihnă,  mobilier urban,  edicule componente

ale amenajării, Ş.a.  inclusiv sisteme de alei  pietonale/velo, vegetaţie;

•      Amenajări şi  lucrărilor tehnico-edilitare şi  alte amenajări  destinate spaţiului  public;

2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•      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;

•      Lucrările  de  barare  sau  de  traversare  a  cursurilor  de  apă,   care  pot  constitui  obstacol  în

curgerea   naturală   a   apelor,   vor  fi   astfel   concepute,   realizate   Şi   exploatate  încât  să   nu

influenţeze defavorabil curgerea apelor, în vederea asigurării  atât a stabilităţii acestor lucrări,

a   albiilor   minore   Şi   a   malurilor,   cât   Şi   pentru   prevenirea   unor   efecte   distructive   sau

păgubitoare.
•      Toate  lucrările,  amenajările  se  vor  realiza  cu  avizul  conform  al  administratorului  cursului  de

apă.

•     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

nEe`i alŢhi€htăfi'icdra pa  pT6tăbi+ă;
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calitatea  apelor:  construcţii  de  apărare împotriva  acţiunii  distructive  a  apei: îndiguiri,  apărări

şi   consolidări   de   maluri   şi   albii,   rectificări   şi   reprofilări   de  albii,   lucrări   de  dirijare   a   apei,

combaterea eroziunii solului,  regularizarea scurgerii  pe versanţi, corectări de torenţi, desecări

şi  asanări,  alte  lucrări  de  apărare;  traversări  de  cursuri  de  apă  cu  lucrările  aferente:  poduri,

conducte,  Iinii  electrice  etc.;  amenajări  Şi  instalaţii  de  extragere  a  agregatelor  minerale  din

albiile minore ale cursurilor de apă; construcţii şi instalaţii  hidrometrice,  precum şi instalaţii de

determinare automată a calităţii apelor, cu avizul administratorului cursului de apă;

2.3.     Utilizări interzise

•      Poluareaîn orice mod a resurselorde apă este interzisă

•      Este  interzisă  aruncarea  sau  introducerea în  orice  mod, în  albiile  cursurilor de  apă,  precum  Şi

depozitarea  pe  malurile acestora  a  deşeurilor de orice fel,  evacuarea  apelor uzate de orice fel

în cursul  apelor;

•      Deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a  punctelor de extracţie a agregatelor minerale

fără  aviz  de  gospodărire  a  apelor,   respectiv  fără  autorizaţie  de  gospodărire  a  apelor,  fără

autorizaţie de construire;

•      Depozitarea  gunoaielor  şi   deşeurilor  de   orice  fel,   precum   şi   depozitarea   sau  folosirea   de

îngrăşăminte,  pesticide ori alte substanţe periculoase

•      Plantarea  sau  tăierea  arborilor  sau  arbuştilor  de  pe  terenurile  situate  în  albiile  majore  ale

cursurilor de apă şi pe ţărmul marii, fără avizul de gospodărire a apelor Şi avizul organelor silvice

de specialitate, este interzisă.

•      Se  interzice  amplasarea  în  zona  inundabilă  a  albiei  majore  Şi  în  zonele  de  protecţie,  de  noi

obiective economice sau sociale,  inclusiv de noi  locuinţe sau anexe ale acestora

•      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;

•      Realizarea   de   iazuri  şi   a   altor  amenajări   de   retenţie  a   apelor  fără  avizul  Apelor  Române.

Realizarea de iazuri Şi a altor amenajări de retenţie a apelor fără avizul Apelor Române precum

şi 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 îmbunătătiri funciare.

3.1.    Caracteristici ale parcelelor
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3.3.    Amplasarea construcţiilorfaţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

•      Se vor stabili conform cerinţelortehnice ale funcţiunii de  bază şi a  legislaţiei în vigoare.

3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

•      Se vor stabili  conform  cerinţelortehnice ale funcţiunii de bază şi  a  legislaţiei în vigoare.

3.5.    Condiţii de acces şi circulaţii

•      Zonele de protecţia a cursurilor de apă voravea amenajate accese publice. Spaţiile publicevor

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.
•      Accesul carosabil este permis doarîn scopul  realizării sau întreţinerii  lucrărilor hidrotehnice şi

a  lucrărilor de amenajare a  bazinelor hidrografice sau  pentru situaţii de urgenţă.

3.6.    Staţionarea vehiculelor

•      Staţionarea   autovehiculelor  este  interzisă;   Prin   excepţie,  staţionarea  autovehiculelor  este

permisă  doar  pe  perioada  realizării  sau  întreţinerii  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de

amenajare a  bazinelor hidrografice sau  pentru situaţii de urgenţă.

•     Se admit realizarea  unor locuri de parcare pentru biciclete la fiecare amplasate în vecinătatea

zonelor de odihnă, spaţiilor de joacă;

•     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 m, în exteriorul

Zone';

3.7.    înălţimea maximă a construcţiilor

•      Seva stabili conform  cerinţelortehnice alefuncţiunii de bază şi  a  legislaţieiîn vigoare.

3.8.    Aspectul exterior al construcţiilor

•     Autorizarea   executării   amenajărilor/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,  paletă  cromatica  ş.a.  -  depreciază  valorile  s

rural,  valoarea  peisajului,  deteriorarea  relieful  şi  vegetaţiei,  int

general  al  zonei  este  interzisă,  autoritatea  publică,  având  dre

autorizaţii de construire În asemenea cazuri;

•      Mobilierul  urbanşi  mobilieruldin  locuriledejoacăvafi  defactu
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•      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  cu

excepţia  cazurilor în  care  acest aspect  este  impus  din  punct de  vedere tehnic.  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,  spaţiul fiind îngust într-o 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  şi  traseele  de  circulaţie  vor  urmări  suprafaţa  terenului

natural.  Accesele  şi  amenajările vor ţine  cont  de  accesul  maşinilor de  intervenţie:  pompieri,

salvare.  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.    Condiţi.i de echipare edilitară

•      Zonele  de  odihnă  şi  spaţiile  de joacă  vor fi  dotate  cu  mobilier  pentru  colectarea  deşeurilor şi

iluminat  public.

•      În vederea păstrării caracterului specifical spaţiului rural din intravilanul localităţilorse 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

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

şi se va evita  plantarea de specii exogene;

•      Eliminarea   vegetaţiei  înalte   mature   este   interzisă,   cu

reprezintă un  pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau

realizarea  construcţiei.

•      Pentru   fiecare   arbore   matur  tăiat  în   condiţiile   prezentul

SC DAST COMSERV SRL -PR.  55/09

ţfă`=

P-dfiŢriT6riăgŢÎS_€`,ă\-r-effi5iEŢdTEij

"              î5S _ `l Qj%
egutatnent   se.  v'or: pl.a.nt.a



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

interiorul  aceleiaşi  parcele,  minimum  trei  arbori.  Se  recomandă  utilizarea  vegetaţiei  specifice

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

•      Spaţiile verzi  publice  Şi  locurile  de joacă  pentru  copii  vor fi  amenajate  Şi  echipate  cu  mobilier

urban  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,

•      PcJv/.menre/e exter/.ocire 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

•      Ca  regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vorfi  realizate prin dispunerea

perimetrală  a  unor garduri vii.

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

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

•     Împrejmuirea seva  realiza din vegetaţie (gard viu);

•      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.

4,1.    Procentul de ocupare al terenului

•      POTmaxim:   5%

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

funcţiunea  zonei,  cu  excepţiile  prevăzute în  legislaţie.  Schimbarea
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în  registrul  local  al  spaţiilor verzi  se  poate  face  numai  pentru  lucrări  de  utilitate  publică,  stabilite în

baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform  legislaţiei în vigoare.
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