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A -Zona  unităţi de producţiei agro-industrială

Zonă   destinată   funcţiunilor   agrozootehnice,   exploataţii   şi   ferme   agricole,   servicii   şi   construcţii

destinate   acestora,   actMtăţilor   de   mică   industrie,   activităţilor   industriale   nepoluante,   industriei

alimentară,  industriei  artizanală,  industriei  uşoară,  depozite,  prestări  servicii  anexe  complementare

sau care susţin activitatea de bază şi  infrastructura tehnico-edilitară  necesară funcţionării acestora..

1.1.    Condiţionări generale

•     Autorizaţia de construire pentru construcţii ce adăpostesc funcţiuni care produc disconfort şi

riscuri  asupra  sănătăţii  populaţiei,  pentru  care  nu  au  fost  prevăzute  zone  de  protecţie  în

prezenta  documentaţie  de  urbanism  sau în  alte  documentaţii  de  urbanism în  vigoare,  se va
realiza  pe baza  unei documentaţii de urbanism, aprobate conform  legii.

•      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.

Intervenţiile  asupra  monumentelor  istorice  se  fac  numai  pe  baza  şi  cu  respectarea  avizului

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

deconcentrate ale  Ministerului  Culturii şi  ldentităţii  Naţionale.

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

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

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

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

acestora.

•     Autorizarea  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
ifi-~3ŢttîărurdE-ăTrzâ-tŢpi.ŢF~ştţăŢUT9ii

``:`d`i;ă!TkLrfi`=;o-,2-0',3)defundamentare în  zonele  111,  identificate  drept  zone  cu  probabiliftat€`he`di

generale   din   regulamentul   local   de   urbanism.   Conform   cartrrTŢCŢE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

păstrate,   din   motive   tehnice,   se   instituie   interdicţie   temporară   de   construire   până   la
înlăturarea      riscului.     Înlăturarea      restricţie     se     face     în      baza      avizului     favorabil      al

administratorului/lorinfrastructurii.

•     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   500   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.

•     Autorizaţia de construire pentru construcţii ce adăpostesc funcţiuni care produc disconfort şi

riscuri asupra sănătăţii  populaţiei se va  realiza  pe baza  unei d_ojiu__m§.r]_taţii  de  urbanism pentru

Î[m

noile amplasamente, aprobată conform  legislaţiei în vigoar

•     Pentru amplasarea deferme agro-zootehnicesevaîntocmi

de urbanism, avizată şi aprobată  conform  legislaţiei în vigoa
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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.

2.1.     Utilizări admise

•      Construcţii   cu   funcţiune   industrială,    nepoluante   (unităţi   cu   capacitate   mică/medie   de

producţie,   comerciale   şi   de   prestări   servicii,   precum   spălătorii   auto,   ateliere   mecanice,

tinichigerii,  ateliere  de  tâmplărie  etc.,  care  pot  crea  riscuri  pentru  sănătate  sau  disconfort

pentru  populaţie  prin  producerea  de  zgomot,  vibraţii,  mirosuri,  praf,  fum,  gaze  toxice  sau
iritante etc.) care asigură distanţele  minime de  protecţie sanitară  stabilită  conform  legii, faţă

de locuinţe Şi alte perimetre protejate, exclusiv pe proprietatea acestora, spaţii administrative,

platformele şi spaţiile de depozitare a garaje pentru maşini agricole, utilaje, mici ateliere, spaţii

pentru cazare (locuinţe de serviciu şi/sau intervenţie), staţii de epurare a apelor uzate/ apelor

uzate  industriale  şi  staţii  de  epurare  de tip  modular  (containerizate),  care  asigură  distanţele

minime de protecţie sanitară stabilite conform legii faţă de perimetre protejate conform legii;

•      Exploataţii şi ferme agricole,încadrate conform  legii ca exploataţii specializate -culturi (culturi

de   câmp,   horticultură,   culturi   permanente)   exploataţii   specializate   -   producţie   animală

(creşterea   animalelor  erbivore,   creşterea   animalelor  granivore),   exploataţii   mixte   (culturi
mixte,  exploataţii  mixte  de  creştere  a  animalelor,  exploataţii  mixte  de  culturi  şi  creşterea

animalelor,  exploataţii  neclasificate)  cu  condiţia  respectării  normelor  de  sănătate  şi  sanitar-

veterinar, în vigoare;

•      construcţii  cu  funcţiunea  de  anexe  gospodăreşti  ale  exploataţiilor  Şi  fermelor  agricole  care

asigurădistanţe|eminimedeprotecţiesanitarăstabi|ftăconforfTeF;|fâi_ă_;ŢiŢE+F_iŢţFŢ

perimetre  protejate,  exclusiv  pe  proprietatea  exploataţiei  (s

şoproane,  silozuri  pentru  depozitarea  şi  conservarea  seminţel
administrative  aferente  acestora,  platformele  Şi  spaţiile  de  de
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primare, sere, solare,  răsadniţe Şi ciupercării, îngrăşăminte  minerale sau  naturale,  adăposturi

pentru  animale,  maşini  agricole,  utilaje,  mici  ateliere,  scule,  alte  bunuri  ale  acestora,  spaţii

pentru  cazare temporară  pe timpul  campaniilor agricole.  Ş.a.),  platforme  pentru  depozitarea
dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, staţii de epurare a apelor uzate/ apelor uzate

industriale şi staţii de epurare de tip modular (containerizate), care asigură distanţele minime

de protecţie sanitară stabilite conform legii faţă de perimetre protejate conform legii;

•     Amenajări şi lucrărilortehnico-edilitare, necesare desfăşurării activităţii de bază, 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,

2.2.     Utilizări admise cu condiţii

•      Pentru exploataţiileşifermeagricole care nu seîncadreazăîn prevederileenunţate la "utilizării

admise", Şi/sau distanţele minime de protecţie sanitară stabilite conform legii nu seîncadrează

în  limitele de  proprietate,  cu condiţia  elaborării  unei  documentaţii de  urbanism  (PUZ);

•     Autorizarea construcţiilor noi se faceîn următoarele condiţii:

o     să  nu  producă  poluare de orice tip (inclusiv acustică)  peste normele admise;

o     să respecte normeleîn vigoare privind sănătatea populaţiei, mediu;

o     elaborarea/avizarea   şi   aprobarea   unui   PUD   pentru   construcţiile   noi   propuse   cu   o

suprafaţă mai mare de 500 mp;

•     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.

•      Clădirile  sau  părţile  de  clădirile  existente  care  nu  se  încadrează  în  prevederile  prezentului

regulament nu vor  putea  fi  amplificate,  ci  doar menţinute în  parametrii  actuali.  Construcţiile

existente au obligaţia conformării la cerinţele de sănătate prin realizarea unui studiu de impact

asupra sănătăţii  populaţiei care să stabilească zona de protecţie sanitară  necesară;

2.3.     Utilizăr.i interzise

•      Exploataţii şi ferme agricole, construcţii cu funcţiunea de anexe gospodăreşti ale exploataţiilor

şi fermelor agricole, construcţii  industriale şi alte tipuri de construcţii care nu asigură zona de

protecţie sanitară şi/sau creează disconfort pentru  locuinţe Şi/sau ălte perîrfi-etre protejate; ------
•      orice tipuri  de  iucrări,  amenajări,  instaiaţii care  pun în  pericoi  sdu  b6t să  deteriore-ze iacuriie,   -   J

lacurile de acumulare,  cursurile de apă,  digurile,  canalele,  barajdl

sau de îmbunătăţiri funciare,
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•      Facilităţi sau instalaţii care pot prezenta pericolegrave sau un inconvenient pentru vecinătate,

în timpul funcţionării  lor normale şi în  caz de  incident sau  accident;

•      Orice alte utilizări  decât cele enunţate  la  utilizări  admise Şi  utilizări  admise cu  condiţionări sau

asimilabile acestora;

•      Orice activitate,  lucrare care să conducă  la   deteriorarea calităţii apei,

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

publice sau de pe parcelele adiacente;
•      Desfiinţarea  sau  alterarea  lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

•      Realizarea de iazuri şi a altoramenajări de retenţie a apelorfără avizul Apelor Române<

•      Reparaţia capitală,  restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în  plan) în

orice scop a  clădirilor provizorii  sau  parazitare.

Amplasarea,  orientarea  şi  configurarea  construcţiilor se vor înscrie în  tipologia  specifică funcţiunii  Şi

vor  respecta  atât  prevederile  Codului  Civil,  cât şi  legislaţia  specifică  aplicabilă  funcţiunii.  Clădirile sau

părţile de clădiri existente ce  nu  se încadrează în  prevederile prezentului  regulament nu vor putea fi
amplificate,  ci doar menţinute în  parametrii  actuali.

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Se consideră construibile parcelele careîndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

o     suprafaţa  minimă a  parcelei să fie mai  mare sau egală cu  1.000 mp

o     frontul  lastradăsăfiedeminim  l2,Ometri;

•      Construcţii cu funcţiunea de anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole şi fermeloragricole

se  pot realiza  doar dacă  parcelele  pe care  urmează să fie amplasate au  o suprafaţa  de  minim

2.500 mp şi au asigurat accesul dintr-un drum  public;

•      Faţă decondiţiiledemaisusseadmitabateri de până  la  l0%;

•      Construcţiile cu funcţiuni  industriale se  pot realiza  doar dacă  parcelele  pe care  urmează  să fie

amplasate  au  asigurat  accesul  dintr-un  drum   public  pentru  intervenţii  în  caz  de  incendiu,

dimensionat conform  normelor pentru trafic greu;

•      Realizarea  de  construcţii  pe  parcele  care  nu  îndeplinesc  cerinţele  de  mai  sus  se  va  realiza

condiţionat de avizarea  şi aprobarea, în  prealabil,  a  unei  documentaţii  de  urbanism  (PUD);

•      Se  permit operaţiuni  de  divizare  sau  comasare  a  parcelelor,  cu  condiţia  respectării  fluxurilor

tehnologice existente şi  asigurării accesului  public nestingherit al  maşinilor de  intervenţie;

•      Construcţiile  existente  amplasate  pe  parcele  care  nu  îndeplinesc  condiţiile  de  mai  sus  vor

putea fi  reabilitate/modernizate fără însă a putea fi extinse în afara volumului existent;

3.2.    Amplasarea construcţiilorfaţă de aliniament

•      Seva  respecta  o retragerede minim  l3  m din axul drumului

judeţean, de 10 m din axul drumului comunal Şi de s m În cazu

administratorului drumului;
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•      Construcţiile sevor retrage cu cel  puţin  l5,O m faţă de locuinţe.

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

Învecinează  cu  spaţiul  public;

3.3.    Amplasarea construcţiilor faţă de I.imitele laterale şi posterioare ale parcelei

•      Construcţiile sevor retrage faţă detoate limitele laterale şi faţă de limita posterioară cu minim

6,0 m dar nu  mai  puţin de  15,0 m în cazul în care limita/ele se învecinează cu  locuinţe:

•     În  cazul  parcelelor  de  colţ  limitele  opuse  laturilor care  se învecinează  cu  spaţiul  public  vor fi

considerate limite laterale,  parcelele neavând  limită  posterioară;

•     În funcţie de tipologia existentă, construcţiile vor respecta retragerile construcţiilorînvecinate

faţă  de  limita  posterioară  de  proprietate  cu  respectarea  unei  retrageri  de  minim  înălţimea

construcţiei,  măsurată  la streaşină sau  cornişă, în  punctul cel  mai înalt,  dar nu  mai  puţin  de 5

m;

3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

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

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

sănătatea  populaţiei, sanitar-veterinare şi stingerea  incendiilor, în vigoare;

•     Anexele  gospodăreşti   care  constituie  surse  de   poluare  vor  fi   amplasate  cu   respectarea

distanţelor prevăzute în normele de sănătatea  populaţiei şi sanitar-veterinare în vigoare;

3.5.     Condiţii de acces şi circulaţii

•     Autorizarea  executării  construcţiilor este  permisă  numai  dacă  există  posibilitatea  de acces  la

drumurile  publice,  direct sau  prin  servitute  peste alte  parcele situată tot în  zona  agricolă  sau

pe  extravilan.  Nu  se  permite  realizarea  accesului  prin  servitute  pe  parcele  cu  destinaţia  de
locuinţe;

•      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 se vor realizaîn conformitate

cu  avizului administratorului  drumului;

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

cu dizabilităţi, conform  normelorîn vigoare;

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

modificare la  nivelul trotuarului, cu  excepţia teşiturii  bordurii.

•      Realizarea   echipării   edilitare   necesare   pentru   asigurarea   funcţionării   în   conformitate   cu

normele   în   vigoare   privind   igiena   Şi    protecţia    mediului   es

deversarea apelor uzate Şi  pluviale în  pâraie. Acestea vor fi ges

Deşeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate în confor
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•      Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sevor asigura

caz de incendiu,  dimensionate conform  normelor pentru tra
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3.6.    Staţionarea vehiculelor

•      Staţionarea autovehiculelorse va face exclusivîn interiorul parcelei prin amenajarea, a minim,

un  loc de  parcare  pentru  autovehicule;  Construcţiile  cu  funcţiuni  productive vor fi  prevăzute

suplimentar    cu     minim     un     loc    de     parcare/garare     pentru     utilaje    si     platforme    de

încărcare/descărcare;

•      Se acceptă amenajareîn zona drumurilor publice a  unorspaţii de staţionare  pentru vizitatori,

în conformitate cu avizului administratorului drumului;  Platformele pentru autovehicule vor fi

pietruite şi/sau înierbate;
•      In spaţiul de retragerefata dealiniament, maxim 30%dinteren poatefi rezervat parcajelorcu

condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum  l,20m.

3.7.    înălţimea maximă a construcţiilor

•      Regimul  deînălţimeadmiseste:

o     Demisol +  Parter+Mansardă (D+P+M);

o     Subsol + Parter+ Mansardă  (S+P+M);

o     Se poate admite suplimentar un etaj cu condiţia elaborării  unei documentaţii  PUD

•     Înălţimea  maximă  a  construcţiilor,  măsurată  în  punctul  cel  mai  înalt,  nu  va  depăşi  11,0  m;

Niciun  element al  construcţiilor sau  instalaţiilor nu va  depăşi  un  plan virtual  paralel  cu terenul

situat  la  11,0  m  de  cotele  pe  înălţime  existente  ale  terenului;  Prin  excepţie  se  pot  admite

variaţii generate de asigurarea  echipamentelor şi fluxului tehnologic în  limita  a   maxim  2,0 m

inclusiv;   Pentru  înălţimi  mai   mari,  autorizarea  este  condiţionată  de  elaborarea,  avizarea  Şi

aprobarea  în   prealabil   a   unei   documentaţii   de   urbanism;   Fac   excepţie   coşurile   de  fum,

antenele,  Şi  alte  instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

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

trebuie respectată în fiecare punct al construcţiei.

3.8.    Aspectul exterior al construcţiilor

•     Autorizarea   executării   construcţiilor   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   specificul   rural,   valoarea

peisajului 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; În  cazul

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

conformaiaacestaprinminimizarearambleurileşidebleurile,FLgl`9[|.ş-i

clădirilor va exprima caracterul  programului şi se va subordo

•      Volumetria   construcţiilor  va   fi   echilibrată   Şi   se  va  încadra

volumele  nespecifice,  ieşite  din  scara  locului,  atipice  zonei

rural;
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•     Acoperişurile vor avea  o forma  simplă, de tip şarpantă cu două,  patru sau mai  multe ape, cu

pante egale, având streşinile şi coamele orizontale. În cazurile în care configuraţia terenului o

permite  şi  sunt  necesare  soluţii  speciale  de  integrare în  peisaj  se  acceptă  Şi  acoperişuri  tip
terasă  cu  pantă  mică,  de  minim  2%,  cu  condiţia  ca  învelitoarea  să  fie  din  strat înierbat  cu

vegetaţie   locală.   Se   interzise   realizarea   de  acoperişuri  cu   pante   inegale,   excepţie  făcând

aruncătorile,  lucarnele şi zonele unde aceste acoperişuri definesc specificul local. Învelitoarea

va fi  realizată din ţiglă ceramică, ţiglă de beton, tiglă  metalică cu acoperire de piatră  naturală,

plăci  de fibrociment,  Şindrilă,  paie,  stuf sau tablă fălţuită  fiind  interzisă  realizarea învelitorilor

din  ţiglă  metalică  (tablă),  azbociment,  membrană  bituminoasă,  sau  alte  materiale  sintetice.

Culorile  învelitorilor  vor  respecta  specificul  local  fiind  cât  mai  apropiate  de  cele  naturale,

specifice  zonei.  Se  interzice  utilizarea  culorile  stridente  şi  atipice  specificului  local:  albastru,

antracit,  verde,   roşu  aprins,  Ş.a..   Elementele  de  captare  a  apelor  pluviale  vor  fi  realizate

preponderent din tablă.. Se interzice utilizarea unor decoraţiuni sau finisaje din tablă lucioasă,

inox sau  alte  materiale similare.  Se  admite  instalarea  de  panouri fotovoltaice  pe  acoperiş cu

încadrarea în înălţimea  maximă admisă.

•     Cromatica  -  culorile  utilizate  vor fi  pastelate,  deschise,  apropiate  de  cele  naturale,  specifice

zonei  fiind  recomandată  utilizarea  cu  precădere a  pigmenţilor  naturali.  Se  interzice folosirea

culorilor saturate,  stridente  (roz,  oranj,  roşu, ş.a.) sau care conduc la  deprecierea  specificului

zonei sau peisajului şi dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (În diagonală, ş.a.);

Materiale lăsate aparent precum  piatra şi cărămidă  nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în

alb  sau  alte culori  specifice  zonei,  lemnul  lăsat aparent  se va  trata într-o  cromatică  specifică

zonei cât mai apropiată de culoarea  naturală a acestuia.

•      Reclamele,  firmele,  inscripţiile,  însemnele  -Amplasarea,  forma,  dimensiunile  şi  condiţiile  pe

care trebuie să  le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu

regulamentul  local  specific.   Se  interzice  amplasarea în  spaţiul  public a  niciunui  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 prescripţiilegeneralede mai susse potaccepta derogări pentruîncadrareaîn specificul

arhitectural  local;

3.9.    Condiţii de echipare edilitară

•      Realizarea   echipării   edilitare   necesare   pentru   asigurarea   funicŢronărti-în---conformitate-€i+---~-,

[
normele   în   vigoare   privind    igiena   Şi    protecţia    mediului   est

deversarea  apelor uzate şi  pluviale în  pâraie. Acestea  vor fi

Deşeurile  de orice  natură vor fi gestionate / evacuate în
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Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor

provenite din întreţinerea  instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
•      Racorduri  Şi  branşamente  la  reţelele  edilitare  existent  -Autorizarea  executării  construcţiilor

este condiţionată de asigurarea racordării Şi/sau branşării acestora la reţelele existente de apă,

la  instalaţiile  de  canalizare  şi  de  energie  electrică  sau în  lipsa  acestora,  asigurarea  unor soluţii

de  echipare în  sistem  individual  care să  respecte  normele sanitare Şi  de  protecţie a  mediului,

până   la   realizarea   reţelelor/instalaţiilor   centralizate;   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

care  să  corespundă  cerinţelor;   Deversarea  apelor  uzate  pe  domeniul  public  este  interzisă;

Contoarele vor fi  obligatoriu amplasate în  nişele  prevăzute în  planul împrejmuirii;  Prescripţiile

se aplică în  mod corespunzător Şi  reţelelor de gaze naturale;

•      Este interzisă  realizarea  racordării  la  reţeaua  publică de apă în  lipsa  branşamentului  la  reţeaua

publică de canalizare sau în lipsa unei soluţii local de tratare a apelor uzate menajere prin staţii

de epurare sau fose etanşe vidanjabile cu o capacitatea  minimă de 2,0 mc;  Deversarea apelor

uzate  menajere  pe  domeniul   public  este  interzisă;  Căminele  de  vizitare  Şi  căminul  pentru

apometru  vor fi  pozate  la  limita  de  proprietate  fără  a  stânjeni în  vreun  fel  circulaţia  publică;

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.

•      Realizarea   reţelele  edilitare  -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
rl_____nu  este  posibii  acestea  vor fi  reaiizate în  incinte împrejmuite  cu  vegeţgţje-â-ut6-h-tlaFă`ŢcâFŢe:ţă-ŢŢ
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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.

•     Apele pluviale -Construcţiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform

prevederilor  din  Codul  Civil  privind  picătura  streşinii;  Se  va  prevedea  un  bazin  subteran  de

minim  1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea  reutilizării acesteia  la irigaţii; Se vor realiza

jgheaburi/rigole la sol, sub streşini,  pentru îndepărtarea apelor pluviale;
•      Energie   electrică   -   Racordul   la   reţeaua   de   energie   electrică   se   va   realiza   în   varianta   de

amplasare  subterană  până  la  limita  de  proprietate,  cu  respectarea  reglementărilor  tehnice

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

reţelelor edilitare subterane; Împrejmuirea va fi prevăzută cu incinte sau nişele pentru pozarea

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

proprietate şi fără ca acestea să afecteze circulaţia  publică;
•      lnstalaţii  şi  echipamente -Se  interzice  montarea  pe faţada  către stradă  a  echipamentelor de

climatizare,  a  tubulaturii  de  evacuare  a   gazelor  arse  Şi   a   antenelor  TV;  Vor  fi   prevăzute

platforme destinate colectării deşeurilor, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea

populaţiei, sanitar veterinare şi siguranţa alimentelor,  mediu,  la o distanţă de minim 50 m faţă

de locuinţe şi sursele de apă  potabilă.

3.10.  Spaţii verzi

•      Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a folosinţei terenurilor.  Eliminarea arborilor

maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilorîn care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru

siguranţa  persoanelor sau  a  bunurilor. Suprafaţa spaţiilor libere de construcţii  şi  amenajări va

reprezenta  minim  20% din  suprafaţa totală  a  parcelei; Terenul  rămas  liber în  urma  retragerii

faţă  de  aliniament  va  fi  tratat  ca  Şi  grădină  de  faţadă  în  proporţie  de  minim  40%  şi  va  fi

amenajat cu vegetaţie;

•      Se recomandă utilizarea vegetaţiei specifice locale; Sevor 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

•      Latura  posterioară  a  parcelelor  va  fi  plantată,  fiind  obligatorie  prevederea  unui  număr  de

minim  3  pomi  per parcelă;

3.11. împrejmuiri

•     Împrejmuirea seva retragefaţă de axul drumului conform  prof

•     Împrejmuirilevorfi detip opacsau transparent dublate degard

Şi încadrate în specificul arhitectural  rural;
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•     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,  lemn, nuiele,  metal,  plasă

de  sârmă,  Ş.a.)  şi  vor respecta  tipologia  locală  specifică. Înălţimea  nu  va  depăşi  2,2  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;

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

acordul  vecinului;  Împrejmuirea  spre  spaţiul  public  va  fi  prevăzută  cu  nişe  dedicate  pentru

amplasarea contoarelor.

4.1.    Procentul de ocupare al terenului

o     POTmaxim:50%

o     POT maxim: 60% -pentru construcţii tip sere

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:1,0

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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