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C_Ic — Zonà centralà a localitgii Aghire5u-Fabrici 

. CARACTERUL. ZONE! 

Zonà centralà concentreazà marea majoritate a dotàrilor culturale, administrative, sociale 5i 

comerciale ale localitàtii, cum ar fi: institutii publice (primàrie, politie), biserica, càminul cultural, spatii 

comerciale, 5coalà, gràdinità, dispensar medicai, etc. precum 5i zona rezidentialà cu specific de cartier 

de locuinte colective, realizate Tn perioada socialistà din Aghire5u-Fabrici, concomitent cu perioada de 

industrializare 5i urbanizare a comunei. Zona cuprind Tn principal clàdiri mono functionale de locuit 5i 

dotàrile aferente, cuprinúnd institutii de Tnvàtàm'ànt, sanitare, spatii verzi, infrastructura tehnico-

edilitarà si altele asemenea. Zonele se remarcà printr-o unitate morfologicà fàckid obiectul unor 

detalii de sistematizare. 

1.1. Conditioneiri generale 

• Constructiile, amenajàrile, instalatiile 5i alte lucràri asimilate acestora trebuie sà respecte 

legislatia specificà 5i sà se Tncadreze Tn limitàrile 5i conditiile prevàzute Tn prezentul 

regulament. 

• Autorizarea oricàror tipuri de lucràri propuse Tn cadrul zonelor de protectie a monumentelor 

istorice sau ?n cadrul zonelor protejate cu valoare arheologid identificate se va realiza doar 

ulterior obtinerii avizului favorabil al Ministerului Culturii 5i Identitàtii Nationale sau, dupà caz, 

al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 5i Identitàtii Nationale. 

Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza 5i cu respectarea avizului 

emis de càtre Ministerul Culturii si Identitàtii Nationale sau, dupà caz, de càtre serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii 5i Identitàtii Nationale. 

• Pentru constructiile cu valoare localà, identificate Tn baza studiilor de fundamentare ce au stat 

la baza Tntocmirii Planului Urbanistic General marcate ca atare Tn plana de reglementàri 

urbanistice, se instituie un regim de protectie, iar interventiile asupra acestora vor fi autorizate 

doar ulterior obtinerii avizului arhitectului 5ef la nivel de judet pentru faza de autorizare a 

acestora. 

• in zonele de sigurantà 5i protectie a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale retelele 

de gaze naturale, electrice, apà-canal, telecomunicatii, ale drumurilor publice, transport 

minier 5i altele asemenea, autorizarea lucràrilor se va face cu respectarea restrictiilor specifice, 

conform cadrului legai Tn vigoare. Zonele de sigurantà 5i protectie a infrastructurii majore, 

marcate ca atare pe plan5a de reglementàri urbanistice conform reglemendrilor Tn vigoare la 

data elaboràrii Planului Urbanistic General, se coreleazà Tn permanentà cu modificàrile 

legislative. Asupra constructiilor existente care se situeazà Tn aceste zone 5i care nu pot fi 

pàstrate, din motive tehnice, se instituie interdictie temporarà de construire Onà la 

Trilkurarea riscului. Trilkurarea restrictie se face Tn baza avizului favorabil al 

administratorului/lor infrastructurii. 
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C_lc -Zonă centrală a  localităţii Aghireşu-Fabrici

Zonă   centrală   concentrează   marea   majoritate   a   dotărilor   culturale,   administrative,   sociale   şi

comerciale ale localităţii, cum ar fi: instituţii publice (primărie, poliţie), biserica, căminul cultural, spaţii

comerciale, şcoală, grădiniţă, dispensar medical, etc. precum şi zona rezidenţială cu specific de cartier

de locuinţe colective, realizate în perioada socialistă din Aghireşu-Fabrici, concomitent cu perioada de

industrializare şi  urbanizare a comunei. Zona  cuprind în  principal clădiri  mono funcţionale de  locuit şi

dotările  aferente,  cuprinzând  instituţii  de  învăţământ,  sanitare,  spaţii  verzi,  infrastructura  tehnico-

edilitară  şi  altele  asemenea.  Zonele  se  remarcă  printr-o  unitate  morfologică  făcând  obiectul  unor

detalii de sistematizare.

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.

•      Pentru construcţiile cu valoare locală, identificateîn baza studiilordefundamentare 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.

•     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
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• Amplasarea constructiilor in zona de protectie a drumului judetean este posibilà doar in 

conditiile existentei acordului prealabil 5i a autorizOei de amplasare 5i/sau de acces in zona 

drumului public emise de administratorul drumului. 

• in zonele de protectie sanitarà 5i perimetrele de protectie hidrogeologid ale apelor, 

delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucràrilor se va face cu respectarea 

restrictiilor specifice, conform cadrului legai in vigoare; 

• in zonele de protectia sanitarà, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stàrii de sànàtate 

a populOei rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, 

autorizarea lucrkilor se va face cu respectarea restrictiilor specifice, conform cadrului legai in 

vigoare cu conditia obtinerii în prealabil a avizului favorabil al Directiei de Sànàtate Publicà. 

• Nu sunt acceptate derogàri de la prezentul regulament. Reglementàri diferite privind utilizarea 

terenului, functiuni admise, regimul de construire, amplasarea clàdirilor fata' de aliniament, 

relatiile fata' de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, inàltimea clàdirilor, coeficientul 

de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin realizarea 

unei documentatii de urbanism, stabilità de autoritatea publicà, fiind in sarcina 5i atributul 

acesteia de a decide tipul documentati& de urbanism care se impune. 

• Starea actualà a acestor zonelor impune realizarea unor proiecte de regenerare 5i revitalizare 

urbanà a acestor spatii care sa' trateze integrat zona si sa' genereze un set de interventii 

necesare pentru sporirea calitàtii vietii locuitorilor prin asigurarea unor spatii publice de 

calitate; Realizarea proiectelor de regenerare urbanà va urma „Metodologia de interventie 

privind regenerarea urbanà pentru anumite tipuri de teritorii" elaborat pentru Ministerul 

Dezvoldrii Regionale 5i Administratiei Publice - 2015. Zonele de interventie sunt delimitate in 

planul urbanistic generai 5i se identifica' cu limita unitàtii teritoriale de referintà. 

• Proiectul de regenerare urbana' are la baza o documentatie de urbanism (PUZ). Pasnà la 

elaborarea documentatie de urbanism se instituie interdictie de construire cu exceptia 

interventiilor la constructiile existente fàrà amplificarea volumului construit existent. in cadrul 

PUZ vor fi tratate obligatoriu minim urmàtoarele elemente: 

o remodelarea modului de utilizarea a spatiului public destinat parcàrile (se va analiza 

eliminarea parckilor 5i realizarea lor centralizatà - parkinguri subterane); 

o remodelarea/reconsiderarea modului de realizare a circulatiei cu accent pe diminuarea 

deplaskii motorizate individuale 5i incurajarea (axare pe transport velo, 

pietonal, public de calitate); 

o remodelarea spaOlor verzi (prin conferirea unui design atractiv, revitalizare, plantarea 

de veget0e in zonele verzi, in lungul càilor de comunicatie); 

o analizarea posibilità0or de remodelare a modului de utilizare a terenurilor ocupate cu 

constructii individuale in interiorul zonelor; 

o identificarea terenurilor necesare pentru realizarea operatiunilor urbane (inclusiv 

exproprierea pentru realizarea obiectivelor de utilitate publicà necesare); 

o dezvoltarea dotàrilor publice 5i dezvoltarea serviciilor de proximitate necesare unei 

bune funOonàri a zonei; 

o reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare uzate moral; 

301119 
SC DAST COMSERV SRL - PR. 55/09 28 di 215 

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

•     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.

•      Nu suntacceptatederogări 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.

•     Starea actuală a acestor zonelor impune realizarea unor proiecte de regenerare Şi revitalizare

urbană  a  acestor  spaţii  care  să  trateze  integrat  zona  si  să  genereze  un  set  de  intervenţii

necesare   pentru   sporirea   calităţii   vieţii   locuitorilor   prin   asigurarea   unor  spaţii   publice  de

calitate;  Realizarea  proiectelor  de  regenerare  urbană  va  urma  ,,Metodologia  de  intervenţie

privind  regenerarea  urbană  pentru  anumite  tipuri  de  teritorii"  elaborat  pentru  Ministerul

Dezvoltării  Regionale Şi Administraţiei  Publice -2015. Zonele de intervenţie sunt delimitate în

planul  urbanistic general şi se  identifică cu  limita  unităţii teritoriale de  referinţă.

•      Proiectul   de   regenerare   urbană   are   la   baza   o  documentaţie  de   urbanism   (PUZ).   Până   la

elaborarea   documentaţie   de   urbanism   se   instituie   interdicţie   de   construire   cu   excepţia

intervenţiilor la construcţiile existente fără amplificarea volumului construit existent. În cadrul

PUZ vor fi tratate obligatoriu  minim  următoarele elemente:

o     remodelarea  modului  de  utilizarea  a  spaţiului  public  destinat  parcările  (se  va  analiza

eliminarea  parcărilor şi  realizarea  lor centralizată -parkinguri  subterane);

o     remodelarea/reconsiderarea  modului  de  realizare a  circulaţiei cu accent pe diminuarea

deplasării   motorizate   individuale  şi  încurajarea   mobilităţii   (axare   pe  transport  velo,

pietonal,  public de calitate);

o     remodelarea  spaţiilor verzi  (prin  conferirea  unui  design  atractiv,  revitalizare,  plantarea

de vegetaţie în zonele verzi, în  lungul căilor de comunicaţie);

o     analizarea  posibilităţilor de  remodelare  a  modului  de  utilizare a terenurilor ocupate cu

construcţii  individuale în  interiorul  zonelor;

o     identificarea   terenurilor   necesare   pentru   realizarea   operaţiunilor   urbane   (inclusiv

exproprierea  pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică  necesare);

o     dezvoltarea   dotărilor  publice  Şi   dezvoltarea  serviciilor

bune funcţionări  a zonei;

o     reabilitarea  infrastructurii tehnico-edilitare uzate moral;
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o Pentru realizarea proiectelor de regenerare 5i revitalizare urbanà se recomanda 

utilizarea bunelor practici Tn domeniu (ghiduri, metodologii, concursuri de solutii); 

• Conditiile de realizare a publicitarii comerciale in zona se va reglementa prin regulamentul de 

publicitate stradalà 5i va fi avizat de càtre Comisia Tehnicà de Urbanism 5i Amenajarea 

Teritoriului de la nivelul judetului. Regulamentul se va elabora in maxim 2 ani de la aprobarea 

prezentei documentatii. La realizarea regulamentului se va tine cont de faptul cà Tn zonà existà 

clàdiri care prin conformatia lor nu pot primi firme pe fatadele principale, firmele anuntà o 

activitate comercialà si nu pot fi transformate Tn publicitate de produs sa brand, calcanele nu 

pot fi transformate Tn suport publicitar, publicitatea temporarà pentru evenimente importante 

care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore) se va 

face Tn zone special delimitate. 

1.2. Servituti 

• Se declarà de utilitatea publicà terenurile necesare pentru realizarea càile de comunicatie: 

deschiderea, alinierea 5i làrgirea stràzilor, modernizarea intersectiilor precum lucràrile 

aferente, poduri, 5.a. precum 5i terenurile necesare pentru realizarea de lucràri pentru 

protectia mediului: indiguiri 5i regularizàri, zone de protectie a surselor de apà, 5.a. 5i lucràrile 

necesare de realizarea a infrastructurii pentru asigurarea dotàrilor tehnico-edilitare 5i a altor 

dotàri de interes public. Identificarea acestora se va face Tn baza studiilor de fezabilitate 5i/sau 

a documentatiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajàrile de imbunàtàtiri 

funciare, sistemele de irigatii sau desecare 5i drenaj 5i lucràrile de apàrare impotriva 

inundatiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publicà, Tn conditiile legii. Se 

vor aplica Tn mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publicà precum 

celelalte restrictii, a5a cum sunt ele evidentiate Tn PUG - plana de reglementari, precum 5i 

lucràri de interes public local de conservare a spatiilor verzi existente, definite conform 

prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitàtilor, republicatà, cu modificàrile completàrile ulterioare, 5i/sau de 

amenajare de noi spatii verzi, precum 5i lucràri de interes public local de regenerare urbanà a 

terenurilor neconstruite 5i a imobilelor care au avut destinatie industrialà din intravilanul 

comunelor cu caracter urban 5i care Tn prezent nu sunt functionale; 

• Suprafata de teren necesarà realizàrii profilelor càilor de comunicatie stabilite prin prezentul 

Plan urbanistic generai este declaratà de utilitate publicà 5i va fi transferatà Tn domeniul public, 

conform prevederilor legale, anterior autorizàrii. 

2. UTILIZARE FUNCTIONALÀ 

2.1. Utilizeiri admise 

• Constructii administrative (primàrie, consiliul local, politie, pompieri, fundatii, organizatii__ 

neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, birouri), financiar-bancare (filiale bancare, 

asiguràri), comerciale (comert nealimentar/alimentar, magazine, piatà, alimentatie publicà, 

servicii, oficiu po5tal, 5.a.), de culturà (biblioteci, muzee, case de culturà, cinematografe, 
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o     Pentru   realizarea   proiectelor   de   regenerare   şi   revitalizare   urbană   se   recomanda

utilizarea  bunelor practici în  domeniu  (ghiduri,  metodologii,  concursuri  de soluţii);

•      Condiţiile de  realizare a  publicitarii comercialeîn  zona se va  reglementa  prin  regulamentul  de

publicitate  stradală   şi   va   fi   avizat  de  către   Comisia  Tehnică   de   Urbanism   şi  Amenajarea

Teritoriului  de  la  nivelul judeţului.  Regulamentul  se va elabora în  maxim  2  ani  de  la aprobarea

prezentei documentaţii.  La realizarea regulamentului se va ţine cont de faptul că în zonă există

clădiri  care  prin  conformaţia  lor  nu  pot  primi  firme  pe  faţadele  principale,  firmele  anunţă  o

activitate comercială si  nu  pot fi transformate în  publicitate de produs sa  brand, calcanele nu

pot fi transformate în suport publicitar, publicitatea temporară pentru evenimente importante
care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore) se va

face în zone special delimitate.

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,  precum  şi

lucrări   de  interes   public  local   de  conservare  a   spaţiilor  verzi   existente,  definite  conform

prevederilor   Legii   nr.   24/2007   privind   reglementarea   Şi   administrarea   spaţiilor  verzi   din

intravilanul   localităţilor,   republicată,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   şi/sau   de

amenajare de noi spaţii verzi,  precum şi  lucrări de interes public local de regenerare urbană a

terenurilor  neconstruite  Şi   a   imobilelor  care  au  avut  destinaţie  industrială  din   intravilanul

comunelor cu caracter urban Şi care în  prezent nu sunt funcţionale;

•      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   administrative   (primărie,   consiliul   local,   poliţie,   pompieri,   fundaţii,   organizaţii

lî
neguvernamentale,   asociaţii,   agenţii,   fonduri,   birouri),   financia

asigurări),  comerciale  (comerţ  nealimentar/alimentar,  magazine,
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centru/complex cultural, teatru, salà de reuniune, spatii expozitionale, Spatii si  amenajàri 

pentru spectacole în aer, s.a.), constructii de sànàtate (farmacie, dispensar, cabinete medicale 

de specialitate, policlinicà, centru medicai, centru de permanentà, s.a.), de Tnvàtàmant (cresà, 

gràdinità, scoalà, after-school, s.a.) de agrement, de turism, locuinte, extinderi, mansardàri, 

reconfigurki, reutilizki ale constructiilor existente cu respectarea reglementàrilor de 

urbanism, mixte (locuire la etajele superioare si parter cu altà functiune) in conditiile stabilite 

prin PUZ de regenerare; 

• Constructii de locuinte colectivà/semicolective si dotàrile aferente în conditiile stabilite prin 

PUZ de regenerare; 

• Amenajàri si  lucràrilor tehnico-edilitare aferente functiunii de locuit precum: spatii de odihnà, 

spatii verzi publice, locuri de joacà, scuaruri, echipamente pentru dotàri edilitare, spatii de 

colectare a deseurilor menajere subterane, amenajàri si constructii pentru circulatii pietonale 

si carosabile, modernizarea si reabilitarea drumurilor, dotàri si amenajàri pentru transportul 

public, parcaje publice la sol sau subterane si alte amenajàri destinate spatiului public; 

• Constructii, instalatii si amenajàri provizorii precum instalatii si amenajàri pentru activitàti 

culturale si altele asemenea. 

2.2. Utilizóri admise cu conditii 

• Constructii administrative (cu acces public), constructii financiar-bancare (agentii bancare), 

constructii comerciale (comert nealimentar, magazine, comert alimentar, alimentatie publicà, 

servicii), constructii de culturà, constructii de invàtàm'ant (crese, gràdinite, scoli), constructii 

de sànàtate (ambulatorii) - cu respectarea urmàtoarelor conditi': 

o sà fie amplasate în spatiile special destinate prin proiectul initial al clàdirilor de locuit 

(partere comerciale); 

o sà fie amplasate prin PUZ de regenerare urbanà; 

o accesele sà fie separate de accesul la functiunea principalà de locuire; 

• Constructii cu functiunea de depozitare, Tn urmàtoarele conditii: 

o sà fie necesare, adiacente unor constructii cu functiunea de comert cu amànuntul, 

manufacturiere, echipamente de interes public sau servicii publice; 

o suprafata construità a acestora sà nu depà5eascà 30% din suprafata construità a 

constructiei în care se desfà5oarà activitatea principalà; 

o sà fie pe aceeasi parcela cu constructia "ìn care se desfà5oarà activitatea principalà sau 

pe parcele adiacente (alipite) acesteia; 

• Constructii de alimentatie publicà cu conditia respectàrii distantelor impuse de legislatia 

specificà fatà de locatiile protejate (institutii de invàtàm'ant, cule, s.a.); 

• Autorizarea constructiilor noi se face in urmàtoarele conditii: 

o sà nu producà poluare de orice tip (inclusiv acusticà) peste normele admise; 

o sà respecte normele în vigoare privind sànàtatea populatiei, sanitar veterinare si 

siguranta alimentelor, mediu, dupà caz, inclusiv studiu de impact pentru stabilirea zonei 

de protectie sanitarà, dupà caz; 

o elaborarea/avizarea si aprobarea PUZ de regenerare urbana, 
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centru/complex  cultural,  teatru,  sală  de  reuniune,  spaţii   expoziţionale,  Spaţii  şi   amenajări

pentru spectacole în aer, ş.a.), construcţii de sănătate (farmacie, dispensar, cabinete medicale
de specialitate,  policlinică, centru  medical, centru de permanenţă, ş.a.), de învăţământ (creşă,

grădiniţă,  şcoală,  after-school,  ş.a.)  de  agrement,  de  turism,  locuinţe,  extinderi,  mansardări,

reconfigurări,    reutilizări    ale    construcţiilor   existente   cu    respectarea    reglementărilor   de

urbanism,  mixte (locuire  la  etajele superioare şi  parter cu  altă funcţiune) În condiţiile stabilite

prin  PUZ de regenerare;
•      Construcţii  de  locuinţe  colectivă/semicolective  Şi  dotările  aferente în  condiţiile  stabilite  prin

PUZ de regenerare;

•      Amenajări şi  lucrărilortehnico-edilitare aferente funcţiunii  de locuit precum: spaţii de odihnă,

spaţii  verzi  publice,  locuri  de  joacă,  scuaruri,  echipamente  pentru  dotări  edilitare,  spaţii  de

colectare a deşeurilor menajere subterane, amenajări şi construcţii pentru circulaţii pietonale

şi  carosabile,  modernizarea  şi  reabilitarea  drumurilor,  dotări  şi  amenajări  pentru  transportul

public,  parcaje  publice  la sol  sau subterane şi  alte amenajări  destinate spaţiului  public;

•      Construcţii,  instalaţii  Şi  amenajări   provizorii   precum  instalaţii  şi  amenajări   pentru  activităţi

culturale şi altele asemenea.

2.2.     Utilizări admise cu condiţ.i.i

•      Construcţii  administrative  (cu  acces  public),  construcţii  financiar-bancare  (agenţii  bancare),

construcţii comerciale (comerţ nealimentar, magazine, comerţ alimentar, alimentaţie publică,

servicii),  construcţii  de  cultură,  construcţii  de învăţământ  (creşe,  grădiniţe,  şcoli),  construcţii

de sănătate (ambulatorii) -cu  respectarea  următoarelor condiţii:

o     să  fie  amplasate în  spaţiile  special  destinate  prin  proiectul  iniţial  al  clădirilor  de  locuit

(partere comerciale);

o     să fie amplasate prin puzde regenerare urbană;

o     accesele să fie separate de accesul  la funcţiunea  principală de locuire;

•      Construcţii cu funcţiunea de depozitare, în  următoarele condiţii:

o     să  fie  necesare,  adiacente  unor  construcţii  cu  funcţiunea  de  comerţ  cu  amănuntul,

manufacturiere, echipamente de interes public sau servicii  publice;

o     suprafaţa  construită  a  acestora  să   nu  depăşească   30%  din  suprafaţa  construită  a

construcţiei în care se desfăşoară activitatea  principală;

o     să fie pe aceeaşi  parcela cu construcţia în care se desfăşoară activitatea  principală sau

pe parcele adiacente (alipite) acesteia;
•      Construcţii   de   alimentaţie   publică   cu   condiţia   respectării   distanţelor  impuse   de   legislaţia

specifică faţă de  locaţiile  protejate (instituţii  de învăţământ,  cule, ş.a.);

•      Autorizarea  construcţiilor noi se face în  următoarele condiţii:

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

o     să   respecte   normele  în   vigoare   privind   sănătatea u

siguranţa alimentelor,  mediu,  după caz,  inclusiv studiu de im

de protecţie sanitară, după caz;

o     elaborarea/avizarea şi aprobarea  puzde regenerare u
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• Tn zona drumurilor publice cuprinzànd ampriza, fàsiile de siguranta si fàsiile de protectie, se 

pot autoriza, Tn conditiile stabilite prin avizul/autorizatia administratorului drumului: 

o retelele si instalatiile tehnico-edilitare necesare functionàdi drumului: canalizare 

pluvialà si drenaje, iluminat public, semnalizàri luminoase rutiere, retea de irigat spatii 

verzi, retea energeticà pentru transportul Tn comun, stàlpi pentru telecomunicatii si 

altele asemenea; 

o retelele si instalatiile tehnico-edilitare necesare locuintelor, anexelor acestora si 

dotàrilor social-culturale, precum retelele de distributie sau colectare pentru apà, 

energie electricà, telefonie, gaze, termoficare si canalizare pluvialà, pasturi de 

transformare, càmine si aerisiri, hidranti, statii de pompare, guri de scurgere si altele 

asemenea. 

o statii de alimentare cu energie electricà, panouri fotovoltaice si alte instalatii pentru 

energie regenerabilà; 

o amplasarea lucràrilor edilitare se va face subteran ori de dte ori este posibil din punct 

de vedere tehnic, conform legislatiei Tn vigoare, Tn sistem izolat, combinat, respectiv mai 

multe instalatii grupate sau Tn comun, cànd instalatiile subterane sunt Tntr-o galerie 

circulabilà. Amplasarea retelei edilitare subterane trebuie coordonatà cu celelalte lucràri 

subterane si de suprafatà, existente sau de perspectivà. La modernizarea drumurilor 

publice vor fi prevàzute galerii pentru amplasarea retelelor. Trotuarele si trecerile de 

pietoni vor fi adaptate cerintelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitàti. 

• Constructiile sau pktile de constructii existente ce nu se Tncadreazà Tn prevederile prezentului 

regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar mentinute in parametrii actuali. 

• Conversia functionalà Tn cazul locuintelor situate Tn clàdirilor existente cu conditia asiguràrii 

accesului fàrà intersectarea cu ceilalti locatari, realizàrii unei activitàti profesionale sau 

manufacturiere care se desfàsoarà Tn parale! cu functiunea de locuintà si care nu produce 

poluare (fonicà, chimicà, vizualà). 

2.3. Utilizàri interzise 

• Functiuni sau procese tehnologice care produc poluare de orice naturà (fonicà, chimicà, 

vizualà, olfactivà, s.a.) cu efect asupra functiunilor invecinate parcelei; Functiuni de productie 

industrialà (halà de productie sau depozitare, s.a.) sau agricolà (grajduri de animale, s.a.); 

Functiuni de depozitare 5i comert en gros, indiferent de gabaritul acestora, garaje publice 

supraterane sau dezmembràri auto, ateliere de reparatii masini, parcuri de rulote, campinguri 

permanente; Depozite de hidrocarburi; Tàrguri de animale; Gropi de gunoi; Puncte de 

colectare a deseurile reutilizabile supraterane; Exploatatii agricole; 

• Facilitàti sau instalatii care pot prezenta pericole grave sau un inconvenient pentru vecinàtate, 

in timpul functionkii lor normale si in caz de incident sau accident; 

• Orice alte utilizàri decàt cele enuntate la utilizàri admise si utilizàri admise cu conditionàri; 

Lucràri de terasamente si sistematizare verticalà de naturà sà afecteze amenajàrile din spatiile 

publice sau de pe parcelele adiacente; Desfiintarea sau alterarea lúcràrilor de imbungàtire 

funciarà; Locuinte individuale; 
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•     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  irigat  spaţii

verzi,  reţea  energetică  pentru  transportul  în  comun,  stâlpi   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,    telefonie,    gaze,    termoficare    şi    canalizare    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     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.
•      Construcţiile sau părţile de construcţii existente ce nu seîncadreazăîn prevederile prezentului

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

•      Conversia  funcţională  în  cazul  locuinţelor  situate în  clădirilor  existente  cu  condiţia  asigurării

accesului   fără   intersectarea   cu   ceilalţi   locatari,   realizării   unei   activităţi   profesionale   sau

manufacturiere  care  se  desfăşoară  în  paralel  cu  funcţiunea  de  locuinţă  Şi  care  nu  produce

poluare  (fonică,  chimică,  vizuală).

2.3.     Util.izări interzise

•      Funcţiuni   sau   procese  tehnologice  care   produc  poluare  de  orice   natură   (fonică,   chimică,

vizuală,  olfactivă, ş.a.) cu efect asupra funcţiunilorînvecinate  parcelei;  Funcţiuni  de  producţie

industrială  (hală  de  producţie  sau  depozitare,  ş.a.)  sau  agricolă  (grajduri  de  animale,  ş.a.);

Funcţiuni  de  depozitare  şi  comerţ  en  gros,  indiferent  de  gabaritul  acestora,  garaje  publice

supraterane sau dezmembrări auto, ateliere de reparaţii maşini, parcuri de rulote, campinguri

permanente;   Depozite   de   hidrocarburi;   Târguri   de   animale;   Gropi   de   gunoi;   Puncte   de

colectare a  deşeurile  reutilizabile supraterane;  Exploataţii  agricole;

•      Facilităţi sau instalaţii care pot prezenta pericole grave 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  a__dmişe___cu_ccmdqionărij~ ---- ~~

Lucrări de terasamente şi sistematizare verticală de natură să afecte

publice  sau  de  pe  parcelele  adiacente;  Desfiinţarea  sau  alterarea

funciară;  Locuinţe  individuale;
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• Amplasarea constructiilor panourilor publicitare în curbe in intersectiile la nivel ale càilor 

de comunicatie, în amprizà 5i in zonele de sigurantà, precum pe suprafetele de teren 

destinate asiguràrii vizibilitàtii in curbe in interse0i, amenajarea parcàrilor in interiorul in 

exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucràrile de artà aferente 

acestora sau in zona drumului a oricàror panouri, inscriptii, pancarte, gravuri, afise sau alte 

mijloace de publicitate sau reclamà, fàrà acordul prealabil si autorizatia de amplasare si/sau 

de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv sau care nu 

respectà regulamentul local de publicitate. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o 

distantà mai mia de 150 m In localitate calculatà de la intrarea, respectiv iesirea din 

intersectie; 

• Instalatii, retele, contoare sau alte elemente ale infrastructurii tehnico-edilitare amplasate pe 

fatadele clàdirilor cu nerespectarea prevederilor specifice din prezentul regulament 

3. CONDITI' DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

Clàdirile sau pktile de clàdirile existente care nu se incadreazà în prevederile prezentului regulament 

nu vor putea fi amplificate, ci doar mentinute in parametrii actuali. 

3.1. Caracteristici ale parcelelor 

• Parcelarul existent al imobilelor de locuinte colective si dotàrile aferente se pàstreazà. 

• Pentru constructiile noi - în conformitate cu reglementàrile PUZ de regenerare urbanà; 

3.2. Amplasarea constructiilor fatti de aliniament 

• Alinierea existenta a imobilelor de locuir4e colective si dotàrile aferente se pàstreazà. 

• Pentru constructiile noi - in conformitate cu reglementàrile PUZ de regenerare urbanà; 

3.3. Amplasarea constructiilor fatti de limitele laterale 5i posterioare ale parcelei 

• Conformarea clàdirilor pe parcelà va fi determinatà de contextul generat de cadrul construit 

adiacent. Principiul constà în conservarea tesutului actual. 

• Pentru constructiile noi - in conformitate cu reglementàrile PUZ de regenerare urbanà; 

3.4. Amplasarea constructiilor unele fatti de altele pe aceea5i parcelà 

• Conformarea clàdirilor pe parcelà va fi determinatà de contextul generat de cadrul construit 

adiacent. Principiul constà in conservarea tesutului actual. 

• Pentru constructiile noi - în conformitate cu reglementàrile PUZ de regenerare urbanà; 

3.5. Conditii de acces 51 circulatii 

• Pentru constructiile noi - în conformitate cu reglementàrile PUZ de regenerare urbanà;- _ -i 

• Autorizarea executàrii construciilor este permisà numai dacà exista posibilitatea de acces 

direct la un drum public conform destinati& constructiei. 

CLIJJ 
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•      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  sau  care  nu

respectă  regulamentul  local de publicitate. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o

distanţă   mai   mică   de   150   m  în   localitate   calculată   de   la   intrarea,   respectiv   ieşirea   din

intersecţie;

•      lnstalaţii,  reţele, contoare sau alte elemente ale infrastructurii tehnico-edilitare amplasate pe

faţadele clădirilor cu  nerespectarea  prevederilor specifice din  prezentul  regulament

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.

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Parcelarul existent al  imobilelor de locuinţe colective şi dotările aferente se păstrează.

•      Pentru construcţiile noi -în conformitate cu reglementările puz de regenerare urbană;

3.2.    Amplasarea construcţiilorfaţă de aliniament

•     Alinierea existenta a  imobilelor de locuinţe colective şi dotările aferente se păstrează.

•      Pentru construcţiile noi -în conformitate cu reglementările puz de regenerare urbană;

3.3.    Amplasarea construcţiilorfaţă de limitele laterale şi poster.ioare ale parcelei

•     Conformarea  clădirilor pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat de  cadrul  construit

adiacent.  Principiul  constă în  conservarea ţesutului  actual.

•      Pentru construcţiile noi -în conformitate cu reglementările puz de regenerare urbană;

3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

•      Conformarea  clădirilor pe  parcelă va fi  determinată  de contextul generat de cadrul  construit

adiacent.  Principiul constă în  conservarea ţesutului  actual.

•      Pentru construcţiile noi -în conformitate cu reglementările puz de regenerare urbană;

3.5.     Condiţii de acces şi circulaţii

•      Pentru construcţiile noi -în conformitate cu  reglementările PUZ de|regBLner`arffimbaflă+~}    >-i !  \'-`-*

•      Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  exi

direct la  un drum  public conform  destinaţiei  construcţiei.
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• Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor 

cu dizabilitàti, conform normelor în vigoare; Spatiile publice vor fi amenajate astfel Trick sà 

corespundà cerintelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu 

persoanele cu mobilitate redusà, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile 

• Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente si instalatii se va face 

direct din domeniul public sau M conformitate cu conditine specifice de acces la propriedti 

stabilite prin legislatia specificà. Echipamentele si instalatiilor vor fi astfel amplasate indt sà 

nu sdnjeneascà circulatia pietonalà si auto. 

• Constructine comerciale vor avea asigurate accese carosabile separate pentru consumatori, 

personal si aprovizionare; Constructine pentru invàtàmht si sànàtate vor fi prevàzute cu 

accese de circulatie din reteaua de circulatie publicà majorà existentà in relatia cu transportul 

public si  douà accese separate pentru evacuarea in caz de urgentà; Pentru toate categoriile de 

constructii si  amenajàri se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, 

dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 

• Modernizarea drumurilor publice va trata toatà ampriza drumului aflatà în proprietatea 

publicà proiectul tradnd inclusiv accesele la propriedti, spatine verzi din lungul drumurilor, 

iluminatul public, zonele de stationare pe domeniul public, trotuarele, rigolele si alte amenajàri 

specifice; in zona drumurilor publice locale, judetene, nationale vor fi prevàzute tubulaturi 

pentru infrastructura de telecomunicatii; 

• Pentru clàdirile existente se vor conserva accesele actuale. Accesul carosabil pe parcelà nu e 

obligatoriu în conditine in care normele de securitate la incendiu nu o impun. Pentru clàdirile 

noi se vor prevedea accese pietonale si carosabile de acces la garaje, conform normelor. 

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

cu avizului administratorului drumului; 

3.6. Stationarea vehiculelor 

• Se va remodela în cadrul PUZ de regenerare urbanà prin amenajarea unor parcàri organizate 

la sol, parcàri colective sub sau supraterane in constructii cu aceasta destinatie, in subsolul 

clàdirilor noi; 

• Necesarul de parcaje va fi determinat prin PUZ de regenerare urbanà, fiind recomandatà 

realizarea a minim 1,25 locuri de parcare per unitate locativà. 

• in vederea incurajàrii transportului velo clàdirile cu acces public vor fi prevàzute cu locuri de 

parcare pentru biciclete dupà cum urmeazà: 

o pentru constructii administrative, comerciale, de culturà, de sànàtate, de invàtàmht -

minim un loc de parcare pentru biciclete la fiecare 100,0 mp suprafatà desfàsuratà; 

o pentru constructii de invàtàmànt - minim cinci locuri de parcare pentru biciclete; 

• Parcarea si  stationarea autovehiculelor, in zona drumurilor publice, se va face exclusiv in afara 

platformei carosabile a acestora, în spatiile special amenajate la o distand de minim 5,0 m 

fatà de ferestrele locuintelor. in cazul echipamentelor si instalatinor aferente infrastructurii 

tehnico-edilitare care necesità o mentenand periodicà zilnicà/Aptàmà'nalà acestea vor fi 

?)0 
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•      Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor

cu  dizabilităţi,  conform  normelor în  vigoare;  Spaţiile  publice  vor 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
•      Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi  instalaţii se va 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.

•     Construcţiile  comerciale vor  avea  asigurate  accese  carosabile  separate  pentru  consumatori,

personal  şi  aprovizionare;  Construcţiile  pentru  învăţământ  şi  sănătate  vor  fi  prevăzute  cu

accese de circulaţie din  reţeaua de circulaţie publică majoră existentă în  relaţia cu transportul

public şi două accese separate pentru evacuarea în caz de urgenţă; Pentru toate categoriile de
construcţii   Şi    amenajări   se   vor   asigura   accese   pentru    intervenţii   în   caz   de   incendiu,

dimensionate conform  normelor pentru trafic greu.

•      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  locale,  judeţene,  naţionale  vor  fi  prevăzute  tubulaturi

pentru  infrastructura de telecomunicaţii;
•      Pentru  clădirile existente se vor conserva  accesele actuale. Accesul  carosabil  pe  parcelă  nu  e

obligatoriu în  condiţiile în  care  normele de securitate  la  incendiu  nu  o impun.  Pentru  clădirile

noi se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor.

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

cu  avizului administratorului  drumului;

3.6.    Staţionarea vehiculelor

•     Se va  remodela în cadrul  PUZ de regenerare urbană  prin amenajarea  unor parcări organizate

la  sol,  parcări  colective  sub  sau  supraterane în  construcţii  cu  aceasta  destinaţie, în  subsolul

clădirilor  noi;

•      Necesarul  de  parcaje  va  fi  determinat  prin  PUZ  de  regenerare  urbană,  fiind  recomandată

realizarea a  minim  1,25  locuri de parcare per unitate locativă.

•     În vederea încurajării transportului  velo clădirile  cu  acces  public vor fi  prevăzute cu  locuri  de

parcare pentru  biciclete după cum  urmează:

o     pentru  construcţii  administrative,  comerciale,  de cultură,  de sănătate,  de învăţământ -

minim  un  loc  de parcare pentru  biciclete la fiecare 100,0 mp suprafaţă desfăşurată;

o     pentru construcţii de învăţământ -minim cinci  locuri de parcare pentru  biciclete;

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

platformei  carosabile  a  acestora, în  spaţiile  special  amenajate  la  o ,di.s_ta_nţă_.deLmjnjm5,Q_m_._
faţă  de  ferestrele  locuinţelor,   În  cazul  echipamentelor  Şi  instala

tehnico-edilitare  care  necesită  o  mentenanţă   periodică  zilnică/să
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prevàzute cu loc de parcare sau se va indica un loc de parcare public care sà deserveascà zona, 

situat la maxim 300 m. Zonele publice de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea 

plantat cel putin un copac la 3 locuri de parcare 5i vor fi dotate cu mobilier pentru de5euri. 

3.7. Isnaltimea maximei a constructiilor 

• Regimul de Tnffltime existent al clàdirilor existente se va !Astra. 

• Constructiile noi vor fi amplasate în baza unui PUZ de regenerare urbanà. Pentru locuintele 

colective regimul de Triàltime este S/D+P+4E cu posibilitatea de mansardare conform PUZ. Se 

acceptà 5i varianta S+D+P+4E cu conditia ca, cota zero sà nu la o elevatie superioare cotei de 

1,2 m calculatà la cota terenului natural. Pentru restul functiunilor regimul de Tnàltime este de 

maxim S/D+P+2E. 

• inàltimea constructiilor se calculeazà pe baza terenului natural existent Tnainte de lucràri 5i 

trebuie respectatà în fiecare punct al constructiei. 

3.8. Aspectul exterior al constructiilor 

• Autorizarea executàrii constructiilor este permisà numai dacà aspectul lor exterior nu 

contravine functiunii acestora 5i nu depreciazà aspectul generai al zonei; 

• Autorizarea executàrii constructiilor 5i amenajàrilor care, prin amplasament, conformare, 

functiune, volumetrie 5i aspect exterior, conformare 5i amplasare goluri, raport gol-plin, 

materiale utilizate, Tnvelitoare, paletà cromatica 5.a., depreciazà valorile specificului spatiului 

rural, valoarea peisajului, deteriorarea relieful 5i vegetati& 5i intrà Tn contradictie cu aspectul 

generai al zonei este interzisà autoritatea publicà aAnd dreptul de a refuza emiterea de 

autorizatii de construire Tri asemenea cazuri; in acest sens se recomandà studierea studiului 

istoric, ghidurilor de arhitecturà pentru mediul rural, studiilor privind specificul loca) 5i 

integrarea în peisajul rural precum 5i a altor studii/cercetàri Tri domeniu; in cazul constructiilor 

amplasate pe terenuri In pantà acestea vor tine cont de relieful existent 5i se vor conforma la 

acesta prin minimizarea rambleurile 5i debleurile, rampelor 5i sckilor; 

• Clàdiri noi/corpuri noi: Arhitectura clàdirilor va fi de facturà modernà 5i va exprima caracterul 

programului. Se interzice realizarea de pasti5e arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice cu 

exceptia situatiei Tn care se reconstruie5te un obiectiv (corp clàdire, poartà acces etc) pentru 

care sunt disponibile planurile initiale 5i documentatie fotograficà. Volumetria va fi de naturà 

a determina i'mpreunà cu clàdirile adiacente un ansamblu coerent 5i unitar 5i se va conform 

tipologiilor specifice ora5ului. Acoperi5urile vor fi de tip terasà sau tip 5arpantà pentru 

mansarde Tn pante egale. Raportul plin-gol va fi în concordantà cu caracterul arhitectural 

impus de profilul functional, dar 5i de specificul zonei. Culorile vor fi pastelate, deschise, 

apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise 

la toate elementele constructiei. 

• Clàdiri existente: Reabilitarea termicà a fatadelor, implidnd anveloparea termoizolantà, 

Tnlocuirea dmplkiei etc, se va face Tri mod obligatoriu unitar pe toatà clàdirea, numai pe bazà 

de proiecte tehnice de specialitate, cu conservarea strictà a expresiei arhitecturale acolo unde 

3c) Q 9.0i3 
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prevăzute cu loc de parcare sau se va indica un loc de parcare public care să deservească zona,
situat la  maxim 300 m. Zonele  publice 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

•      Regimul deînâlţime existental clădirilorexistenteseva  păstra.

•      Construcţiile  noi  vor fi  amplasate în  baza  unui  PUZ  de  regenerare  urbană.  Pentru  locuinţele

colective  regimul  de înălţime este S/D+P+4E cu  posibilitatea  de  mansardare conform  PUZ.  Se

acceptă  şi varianta  S+D+P+4E cu condiţia  ca, cota  zero să  nu  la  o elevaţie superioare cotei de

1,2 m calculată la cota terenului natural.  Pentru restul funcţiunilor regimul de înălţime este de

maxim  S/D+P+2E.

•     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   amenajărilor  care,   prin   amplasament,   conformare,

funcţiune,  volumetrie  şi   aspect  exterior,   conformare  şi   amplasare  goluri,   raport  gol-plin,

materiale  utilizate, învelitoare,  paletă  cromatica  ş.a.,  depreciază  valorile  specificului  spaţiului

rural, valoarea  peisajului,  deteriorarea  relieful  şi vegetaţiei  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  acest sens  se  recomandă  studierea  studiului

istoric,   ghidurilor   de   arhitectură   pentru   mediul   rural,   studiilor   privind   specificul   local   şi

integrarea în  peisajul rural precum şi a altor studii/cercetări în domeniu; În cazul construcţiilor

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

acesta  prin  minimizarea  rambleurile şi  debleurile,  rampelor şi  scărilor;

•      Clădiri  noi/corpuri  noi: Arhitectura clădirilor va fi de factură  modernă şi va exprima caracterul

programului.  Se  interzice  realizarea  de  pastişe  arhitecturale sau  imitarea  stilurilor  istorice  cu

excepţia  situaţiei în  care se  reconstruieşte  un  obiectiv (corp clădire,  poartă  acces etc)  pentru

care sunt disponibile  planurile  iniţiale şi  documentaţie fotografică. Volumetria  va fi  de  natură

a  determina împreună  cu  clădirile  adiacente  un  ansamblu  coerent Şi  unitar Şi  se va  conform

tipologiilor   specifice   oraşului.   Acoperişurile   vor  fi   de   tip   terasă   sau   tip   şarpantă   pentru

mansarde  în  pante  egale.  Raportul  plin-gol  va  fi  în  concordanţă  cu  caracterul  arhitectural

impus  de  profilul  funcţional,  dar  şi  de  specificul  zonei.     Culorile  vor  fi  pastelate,  deschise,

apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise

la toate elementele construcţiei.

•      Clădiri   existente:   Reabilitarea   termică   a   faţadelor,   implicând   anvelQpa_re__a__.t_eimQjzoJaniă7L__

înlocuirea tâmplăriei etc, se va face în mod obligatoriu unitar pe toat clădjFea;'+iumalpE=b:-ăză

de proiecte tehnice de specialitate, cu conservarea strictă a expresiei arhiteciur-ak acoto unde
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aceasta este consideratà valoroasà. In cazul schimbàrii expresiei arhitecturale a clàdirilor, 

aceasta se va face unitar pe tot ansamblui, devenind un element de specificitate a acestuia. Se 

recomandà ca proiectele sà fie supuse evaluàrii din partea CTATU - Comisia poate solicita 

modificarea culorilor la clàdirile existente. Orice interventii privind restructurarea, extinderea, 

modificarea etc. partialà a unei clàdiri se vor integra 5i subordona imaginii arhitecturale de 

ansamblu a acestuia. 

• Reclamele, firmele, inscriptiiie, Tnsemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile 5i categoriile de 

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

inc'àt prin dimensiuni, formà sau amplasare sà nu altereze caracteristicile arhitecturale si 

ambientale aie zonei. Amplasarea acestora se va face Tn a5a fel indt sà nu constituie elemente 

care obtureazà sau concureazà cu elementele de fatadà (profilaturi, ferestre, stre5ini etc.) 5i 

fàrà a disturba circulatia pe domeniul public. Se interzice amplasarea Tn spatiul public a niciunui 

element care sà nu asigure o inàitime utilà de trecere pietonalà de minim 2,2 m. Pentru 

evitarea poluàrii luminoasà se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor 

luminoase sau a altor materiale nespecifice.. Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a 

investitiilor se va alege astfel indt sà nu obtureze imaginea de ansamblu a investitiei. 

• Reclamele, firmele, inscriptiile, insemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile 5i categoriile de 

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

Tnat prin dimensiuni, formà sau amplasare sà nu altereze caracteristicile arhitecturale si 

ambientale aie zonei. Amplasarea acestora se va face Tn a5a fel TrIck sà nu constituie elemente 

care obtureazà sau concureazà cu elementele de fatadà (profilaturi, ferestre, stre5ini etc.) 5i 

fàrà a disturba circulatia pe domeniul public. Se interzice amplasarea Tn spatiul public a vreunui 

element care sà nu asigure o irúltime utilà de trecere pietonalà de minim 2,2 m. Materialele 

recomandate sunt fier forjat, bronz, alamà, sticlà, lemn. Pentru evitarea poluàrii luminoasà se 

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

nespecifice. Dimensiunile panourilor vor fi specifice functiunilor pe care le anuntà (maxim 1,2 

x 0,6 m) 5i nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. Amplasarea panourilor obligatorii 

de edificare a investitiiior se va alege astfel indt sà nu obtureze imaginea de ansamblu a 

investitiei. 

• Fa0 de prescriptiiie generale de mai sus se pot accepta derogàri pentruincadrarea Tn specificul 

arhitectural local; 

• Spatiile publice - interventiile pe domeniul public vor trata integrai Suprafata public (din gard 

Tn gard) 5i vor propune o abordare integratà prin oferirea unui spatiu public de calitate - 

realizarea de trotuare, spatii de odihnà, spatii verzi piantate, 5.a. 

3.9. Conditii de echipare edilitarà 

• AIA potabilà, canalizare menajerà si canalizare pluvialà - Autorizarea executàrii constructiiior 

este conditionatà de asigurarea racordàrii/bran5kii acestora la reteaua publicà de apà potabilà 

si la reteaua publicà de canalizare menajerà; Càminele de vizitare 5i càminul pentru apometru 

vor fi pozate la limita de proprietate fàrà a stbjeni Tn vreun fel circulatia publicà; Pentru 

gak So a lics 
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aceasta  este  considerată  valoroasă.   ln   cazul  schimbării   expresiei   arhitecturale  a  clădirilor,

aceasta se va face unitar pe tot ansamblul, devenind un element de specificitate a acestuia. Se

recomandă  ca  proiectele  să  fie  supuse  evaluării  din  partea  CTATU  -  Comisia  poate  solicita

modificarea culorilor la clădirile existente. Orice intervenţii  privind  restructurarea, extinderea,

modificarea  etc.  parţială  a  unei  clădiri  se  vor  integra  şi  subordona  imaginii  arhitecturale  de

ansamblu a acestuia.

•      Reclamele, firmele,  inscripţiile, însemnele -Amplasarea, forma,  dimensiunile şi  categoriile de

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

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

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

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

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

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

evitarea  poluării  luminoasă  se  interzice  utilizarea  materialelor  iluminate  strident,  casetelor

luminoase sau  a altor materiale  nespecifice.. Amplasarea  panourilor obligatorii  de edificare a

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

•      Rec/crme/e, /t.rme/e,  t.nscrt.pft.t./e,  t^nsemne/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;

•      Spoţt.t./e pub/t.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 executâr.i.i construcţi.ilor

este condiţionată de asigurarea racordării/branşării acestora la reţea

Şi  la  reţeaua  publică  de  canalizare  menajeră;  Căminele de vizitare şi

vor  fi  pozate  la  limita  de  proprietate  fără  a  stânjeni  în  vreun  fel
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gestionarea apelor pluviale constructiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a acestora cu 

respectare prevederilor din Codul Civil privind picàtura stre5inii; Se vor realiza jgheaburi/rigole 

la sol, sub stre5ini, pentru indepktarea apelor pluviale; Scurgerea apelor pluviale de pe 

acoperi5uri direct pe domeniul public este interzisà. Delimitarea intre reteaua internà 5i 

reteaua publicà de distributiei/colectare se realizeazà la càminul de bran5ament prin contorul 

de bran5ament pentru apà, respectiv càminul de racord pentru canalizare. Càminul de 

bran5ament/racord, se amplaseazà pe domeniul public, Tn trotuar, spatiul public de làngà limita 

cu proprietatea privatà, la 0-20 cm de limita cu proprietatea privatà, cu conditia respectàrii 

cotei verticale a trotuarului, spatiului public in care este amplasat. Este interzisà realizarea 

oricàror elemente supraterane pentru càminele de bran5ament/racordare. Materialele care 

inconjoarà capacul càminului de bran5ament/racord vor fi din acela5i material ca 5i 

trotuarul/spatiul public afectat. Culoarea capacului va fi inchisà (negru, metal). 

Bran5amentul/racordarea de la/la reteaua publicà de distributie la càminul de 

bran5ament/racord se executà exclusiv subteran, cu readucerea terenului afectat la stadiul 

initial 5i cu respectarea regulamentului de realizare a bran5amentelor/racordurilor pe domeniul 

public aprobat de consiliul local. 

• Energie electricà, telefonie, internet, CATV, gaze naturale - Racordurile la retelele de energie 

electricà, telefonie, internet, CATV se vor realiza in varianta de amplasare subteranà Orra la 

limita de proprietate, cu respectarea reglementàrilor tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice 

standardizate in vigoare privind amplasarea in localitàti a retelelor edilitare subterane; Clàdirea 

va fi prevàzutà cu incinte sau ni5e pentru pozarea cablurilor 5i a tablourilor de vizitare 

(contoare), fàrà ca acestea sà depà5eascà limita de proprietate si fàrà ca acestea sà afecteze 

circulatia publicà; Racordul la retelele de gaze naturale va fi realizate Tngropat pànà la contorul 

plasat la limita de proprietate; Se interzice montarea pe fatadele vizibile din spatiul public a 

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

cablurilor 5i a antenelor TV; Casetele pentru contoare vor fi obligatoriu amplasate Tn ni5ele 

prevàzute Tn planul Tmprejmuirii sau pe fatade, fàrà a de05i limitei de proprietate; 

• Salubritate - Platformele publice destinate depozitàrii recipientelor de colectare selectivà a 

de5eurilor menajere vor fi amenajate la distantà de minimum 10,0 m de ferestrele locuintelor, 

vor fi amplasate subteran; 

• Realizarea retelele edilitare - Tn vederea pàstràrii caracterului specific al zonei se interzice 

montarea suprateranà, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din 

sistemele de alimentare cu apà, canalizare, energie electricà, termoficare, gaze naturale, 

telecomunicatii, transport Tn comun, a automatelor pentru semnalizare rutierà si  altele de 

aceastà naturà, iar Tn cazurile in care tehnic acest lucru nu este posibil acestea vor fi realizate 

in incinte Tmprejmuite cu vegetatie autohtonà care sà aibà rol de ecranare a acestora; 

Montarea echipamentelor tehnice, se executà Tn varianta de amplasare subteranà ori, dupà 

caz, Tn incinte sau Tn ni5ele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor 

incintelor/constructiilor 5i fàrà afectarea circulatiei publice; Se interzice amplasarea retelelor 

edilitare prevàzute pe stàlpi de iluminat public si  de distributie a curentului electric, pe plantatii 

de aliniament, pe elemente de fatadà ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceastà 
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gestionarea  apelor pluviale construcţiile vor fi  echipate  cu  sisteme de colectare  a  acestora  cu
respectare  prevederilor din  Codul Civil  privind  picătura streşinii;  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.   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 - Racorciur.ile la  reţelele  c]e enerB.ie

electrică,  telefonie,  internet,  CATV se vor  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; Clădirea

va   fi   prevăzută   cu   incinte   sau   nişe   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  fi  obligatoriu  amplasate  în  nişele

prevăzute în  planul împrejmuirii sau  pe faţade, fără a depăşi  limitei de proprietate;
•     Sc}/ubr/.t-c}ţe  -  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 amplasate subteran;

•      Reo//.zc}reo  refe/e/e  edt./tţc}re  -   În  vederea  păstrării  caracterului  specific  al  zonei    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  intFrz|C€,t,aTP!a.S9[eaLT_€ţele,lor`+  ~  .L
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natura; Montarea retelelor edilitare se executà Tn varianta de amplasare subteranà, fàrà 

afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglemendrilor tehnice aplicabile si a conditiilor 

tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea Tri localitgi a retelelor edilitare subterane. 

3.10. Spatii verzi 

• Prin PUZ de regenerare urbanà se vor evidentia 5i cataloga spatiile publice existente precum 

5i zone care pot 5i transformate în zone verzi; 

• Se recomandà utilizarea vegetatiei specifice locale; Se vor pianta specii locale de arbori 5i pomi 

5i se va evita plantarea de specii exogene; Plantarea arborilor va fi în concordantà cu 

prevederile Codului Civil. Planul de situatie va cuprinde amenajarea exterioare propusà cu 

indicarea speciilor 5i a numkului de arbori 5i pomi piantati; 

• Spatiile verzi publice 5i locurile de joacà pentru copii vor fi amenajate 5i echipate cu mobilier 

urban specific. Elementele de mobilier exterior amplasate Tn spatiul public se vor realiza cu 

preponderentà din materiale naturale: lemn, piatrà. in aldtuirile constructive pot fi folosite 

alte materiale (de ex., prinderi metalice), Tnsà acestea Tncadrbdu-se Tn specificul 5i formele 

locale. Nu se vor folosi materiale ca metale stràlucitoare (inox), alte materiale nespecifice 

(resini, PVC, mase plastice, fibrà de sticlà) sau alte similare. 

• Pavimente exterioare - Se vor realiza din materiale locale 5i naturale: piatrà, lemn, càràmidà; 

Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale 5i Tndepàrtarea acestora de constructii 

concomitent cu dirijarea cetre spatiile verzi; Culorile folosite vor fi cele ale materialelor 

naturale, nu se vor utiliza pigmenti tari 5i nespecifici. 

3.11. knprejmuiri 

• Nu se acceptà realizarea de Tmprejmuiri dedt Tn cazul functiunilor Tn care Imprejmuirea este 

impusà pentru realizarea actividtii. in acest cazuri Tmprejmuirile vor avea o Tnàltimea maxime 

de 2,20 m, Portile de acces pe parcelà se vor deschide spre interiorul parcelei sau in planul 

Trnprejmuirii. Este interzisà utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, 5.a.) 

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

mejde; imprejmuirea spre spatiul public va fi prevàzutà cu ni5e dedicate pentru amplasarea 

contoarelor. 

4. Posibilliti maxime de utilizare a terenului 

4.1. Procentul de ocupare al terenului 

• nrià la elaborarea, avizarea 5i aprobarea PUZ se instituie un POT maxim de: 

o 25 % - pentru functiuni de locuire, învàtàmà'nt, sànàtate 

o 35 % - pentru restul functiunilor 
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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

•      Prin  PUZ de  regenerare  urbană  se vor evidenţia  şi  cataloga  spaţiile  publice existente  precum

şi zone care pot şi transformate în zone verzi;
•      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.   Planul  de  situaţie  va  cuprinde  amenajarea  exterioară  propusă  cu

indicarea speciilor şi  a  numărului de arbori şi  pomi  plantaţi;

•      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.

•      Pavimente exterioare -Se vor realiza  din  materiale  locale şi  naturale:  piatră,  lemn,  cărămidă;

Se va  asigura  panta  pentru  scurgerea  apelor pluviale şi îndepărtarea  acestora  de  construcţii

concomitent   cu   dirijarea   către   spaţiile  verzi;   Culorile  folosite  vor  fi   cele   ale   materialelor

naturale,  nu se vor utiliza  pigmenţi tari şi  nespecifici.

3.11. împrejmuiri

•      Nu  se acceptă  realizarea  deîmprejmuiri  decâtîn  cazul funcţiunilorîn  careîmprejmuirea  este

impusă  pentru  realizarea  activităţii. În  acest cazuri împrejmuirile vor avea  o înălţimea  maximă

de  2,20  m,  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.)

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

mejde; Împrejmuirea  spre  spaţiul  public va  fi  prevăzută  cu  nişe  dedicate  pentru  amplasarea

contoarelor.

4.1.    Procentul de ocupare al terenului

•      Până  la elaborarea, avizarea şi aprobarea  puzse instituie un  poTm

o     25 %-pentru funcţiuni de locuire,învăţământ, sănătate

o     35%-pentru  restulfuncţiunilor
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4.2. Coeficientul de utilizare al terenului 

• P'ànà la elaborarea, avizarea si aprobarea PUZ se instituie un CUT maxim de: 

o 1,2 - pentru functiuni de locuire, invàtknà'nt, Anàtate 

o 0,9 - pentru restul functiunilor 

5. Posibilitài de modificare 

Se instituie interdictia de construire pkià la elaborarea, avizare si aprobarea unei documentatii de 

urbanism (PUZ) de regenerare urbanà. 
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4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      Până  la elaborarea, avizarea şi aprobarea  puzse instituie un cuT maxim de:

o     1,2 -pentru funcţiuni de locuire,învăţământ, sănătate

o     O,9 -pentru  restul funcţiunilor

Se  instituie  interdicţia  de  construire  până  la  elaborarea,  avizare  şi  aprobarea  unei  documentatii  de

urbanism  (PUZ) de regenerare urbană.
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