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LR_mlidb - Locuinţe cu specific rural în satele 

MACĂU, LEGHIA, INUCU, DOROLŢU, BĂGARA 

1. CARACTERUL ZONEI 

Zonă preponderent rezidenţială tipic rurală, organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o 
construcţie sau două cu funcţiunea de locuire, anexele aferente şi teren cultivat agricol . De regulă, 
parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă şi latura opusă plantată cu arbori 
fructiferi. Zona cuprinde şi dotările necesare complementare locuiri i precum activităţi productive de 
mici dimensiuni, mici întreprinzători, comerţ, servicii, turism şi altele asemănătoare. 

1.1. Condiţionări generale 

• Construcţi i le, amenajările, instalaţi i le şi alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte 

legislaţia specifică şi să se încadreze în limitările şi condiţi i le 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 obţineri i avizului favorabi l al Ministerului Culturi i şi Identităţi i Naţionale sau, după caz, 

al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturi i şi Identităţii Naţionale. 

Intervenţi i le asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului 

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

deconcentrate ale Ministerului Culturi i şi Identităţii Naţionale. 

• Pentru construcţi i le cu valoare locală, identificate în baza studi i lor de fundamentare ce au stat 

la baza întocmiri i 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 constucţi i lor 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. 

zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructuri i 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 restricţi i lor 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 elaborări i 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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Zonă   preponderent   rezidenţială   tipic   rurală,   organizată   la   nivel   de   gospodărie   formată   dintr-o

construcţie  sau  două  cu  funcţiunea  de  locuire,  anexele  aferente  şi  teren  cultivat  agricol.  De  regulă,

parcela  are  o formă  dreptunghiulară  cu  latura  scurtă  spre stradă  şi  latura  opusă  plantată  cu  arbori

fructiferi. Zona  cuprinde Şi  dotările  necesare complementare locuirii  precum  activităţi  productive de

mici dimensiuni,  mici întreprinzători, comerţ, servicii, turism şi altele asemănătoare.

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.

•     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.

•     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  prote€-ţie--a

marcate ca atare pe planşa de reglementări  urbanistice con

data   elaborării   Planului   Urbanistic   General,   se   corelează

legislative.  Asupra  construcţiilor  existente  care  se  situează

păstrate,   din   motive   tehnice,   se   instituie   interdicţie   te

SC DAST COMSERV SRL - PR. 55/09

riffastfue±Urii--ma_iore7

orffiîegi`6'ri`tntări'J`bFîri~,+ti.Bdătd~J'Lâ

îq~p-eTmane"u`--modificăfiJe
/``t\+,,\   `.

aceste  zone  ş,  care  nu  pot fi

_Eţîţ"a'-d&fonşt[Ţi[S
r--,-,-`1-,ft :- ._-



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

înlăturarea riscului. Înlăturarea restricţie se face în baza avizului favorabil al 

administratorului/lor infrastructurii. 

• Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumului judeţean este posibilă doar în 

conditiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumului public emise de administratorul drumului. 

• În zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale apelor, 

delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea 
restricţiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare; 

• În zonele de protecţia sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate 
a populaţiei rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, 

autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice, conform cadrului legal în 
vigoare cu condiţia obţinerii în prealabil a avizului favorabil al Direcţiei de Sănătate Publică. 

• Autorizarea construcţiilor noi/extinderii construcţiilor existente, cu o suprafaţă desfăşurată 
mai mare de 250 mp (exclusiv subsol/demisol), precum şi a bisericilor sau altor lăcaşe de cult, 
indiferent de suprafaţă, se va realiza condiţionat de avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei 
documentaţii de urbanism (PUD) 

• Nu sunt acceptate 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, stabi lită de autoritatea publică, fiind in sarcina şi atributul 
acesteia de a decide tipul documentaţiei de urbanism care se impune. 

1.2. Servituţi 

• Se declară de utilitatea publică terenurile necesare pentru realizarea căile de comunicaţie: 
deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor, modernizarea intersecţiilor precum şi lucrările 
aferente, poduri, ş.a. precum şi terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru 
protecţia mediului: îndiguiri şi regularizări, zone de protecţie a surselor de apă, ş.a. şi lucrările 
necesare de realizarea a infrastructurii pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare şi a altor 
dotări de interes public. Identificarea 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 condiţille 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 autorizări i . 
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înlăturarea      riscului.     Înlăturarea      restricţie     se     face     în      baza      avizului     favorabil     al

administratorului/Iorinfrastructurii.

•     Amplasarea  construcţiilor  în  zona  de  protecţie  a  drumului  judeţean  este  posibilă  doar  în

conditiile  existenţei  acordului  prealabil  Şi  a  autorizaţiei  de  amplasare  şi/sau  de  acces în  zona

drumului  public emise de administratorul  drumului.

•     În   zonele   de   protecţie   sanitară   şi   perimetrele   de   protecţie   hidrogeologică   ale   apelor,

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

restricţiilor specifice, conform cadrului  legal în vigoare;

•     În zonele de protecţia sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate

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

autorizarea  lucrărilor se va face cu respectarea restricţiilor specifice, conform cadrului legal în

vigoare cu condiţia obţinerii în  prealabil a avizului favorabil al  Direcţiei  de Sănătate  Publică.

•     Autorizarea  construcţiilor  noi/extinderii  construcţiilor  existente,  cu  o  suprafaţă  desfăşurată

mai  mare de 250 mp (exclusiv subsol/demisol),  precum Şi a  bisericilor sau altor lăcaşe de cult,

indiferent de suprafaţă, se va  realiza condiţionat de avizarea Şi aprobarea, în  prealabil, a  unei

documentaţii de  urbanism  (PUD)

•      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.

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.  Identificarea 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 servituţije 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  preze_niuJţ_iî_ş_t±rju2[e_zjmiuJ.
Plan urbanistic general este declarată de utilitate publică şi va

conform  prevederilor legale, anterior autorizării,
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2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

2.1. Utilizări admise 

• Gospodărie formată din maxim două unităţi locative (locuinţe) şi anexele gospodăreşti ale 

acestora, extinderi, mansardări, reconfigurări, reutilizări ale construcţiilor existente cu 

respectarea reglementărilor de urbanism şi încadrarea în următoarele suprafeţe: 

o maxim 250 mp - suprafaţa construită desfăşurată per unitate locativă (locuinţă); 

o maxim 250 mp - suprafaţa construită desfăşurată a tuturor anexelor gospodăreşti per 

gospodărie; 
o la suprafaţa construită desfăşurată de 250 mp se adaugă suprafaţa subsolul sau 

demisolul care nu depăşeşte amprenta la sol a parterului, cu condiţia încadrării în 

indicatorii urbanistici maximali admişi; 

• Amenajări şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente funcţiunii de locuire şi funcţiunilor 

complementare precum: locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă, spaţii verzi publice, 

scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spaţii de colectare a deşeurilor menajere, 

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

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

2.2. Utilizări admise cu conditii 

• Funcţiunile, construcţiile, instalaţiile şi lucrările enumerate sunt permise numai în 

conformitate cu condiţiile şi limitările descrise mai jos. 

• Se admite extinderea şi/sau mansardarea, reconfigurarea, reutilizarea construcţiilor existente, 

cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi configurare, precum şi a posibilităţilor 

maxime de ocupare şi utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament, dacă se 

încadrează în limitele de suprafeţe prevăzute la capitolul "utilizări admise". În cazul 

mansardărilor, suprafaţa nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa 

nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber 1,40 m); 

• Realizarea de construcţii care depăşesc suprafeţele construite desfăşurate prevăzute la 

"utilizări admise" şi la "utilizări admise cu condiţionări" vor fi condiţionate de avizarea şi 

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

• Anexe gospodăreşti pentru activităţi agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, 

depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, etc.) vor fi 

amplasate cu condiţia respectării normelor în vigoare privind sănătatea populaţiei, normele 

sanitar veterinare şi de siguranţa alimentelor şi normele privind mediul, după caz; 

• Se admit următoarele funcţiuni complementare locuirii: 

o Construcţi i comerciale: comerţ nealimentar, alimentar, alimentaţie publică mică, servicii 

dimensionate la nivel de atelier; 

o Construcţi i de sănătate: dispensar rural, cabinet veterinar, farmacie; 

o Construcţii de învăţământ: creşe, grădiniţe, şcoli; 
o Construcţii de agrement: locuri de joacă pentru copii, scuaruri; 
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2.1.     Utilizări admise

•      Gospodărie  formată  din  maxim  două  unităţi  locative  (locuinţe)  şi  anexele  gospodăreşti  ale

acestora,   extinderi,   mansardări,    reconfigurări,   reutilizări   ale   construcţiilor   existente   cu

respectarea  reglementărilor de urbanism Şi încadrarea în  următoarele suprafeţe:

o     maxim 250  mp -suprafaţa construită desfăşurată  per unitate locativă (locuinţă);

o     maxim  250  mp -suprafaţa  construită  desfăşurată  a  tuturor anexelor gospodăreşti  per

gospodărie;

o     la   suprafaţa   construită   desfăşurată   de   250   mp   se   adaugă   suprafaţa   subsolul   sau

demisolul  care   nu   depăşeşte  amprenta   la   sol   a   parterului,   cu   condiţia  încadrării  în

indicatorii  urbanistici  maximali  admişi;

•      Amenajări    Şi    lucrărilor    tehnico-edilitare    aferente    funcţiunii    de    locuire    Şi    funcţiunilor

complementare  precum:  locuri  de joacă  pentru  copii  şi  spaţii  de  odihnă,  spaţii  verzi  publice,

scuaruri,   echipamente  pentru   dotări  edilitare,  spaţii  de  colectare  a  deşeurilor  menajere,

amenajări  şi  construcţii  pentru  circulaţii  pietonale  Şi  carosabile,  modernizarea  şi  reabilitarea

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

2.2,     Utilizări admise cu condiţii

•      Funcţiunile,     construcţiile,     instalaţiile    şi     lucrările    enumerate    sunt    permise     numai    în

conformitate cu condiţiile şi  limitările descrise  mai jos.

•     Se admite extinderea şi/sau mansardarea, reconfigurarea, reutilizarea construcţiilor existente,

cu  respectarea  condiţiilor  de  amplasare,  echipare  şi  configurare,  precum  şi  a  posibilităţilor

maxime  de  ocupare  Şi   utilizare  a  terenului   prevăzute  de   prezentul   regulament,   dacă   se

încadrează   în    limitele   de   suprafeţe    prevăzute    la   capitolul    "uţt./t.zărt.   odmt.se".   În    cazul

mansardărilor,   suprafaţa   nivelului   mansardei   va   reprezenta   maximum   60%  din   suprafaţa

nivelului curent (se va  lua în  calcul  numai  porţiunea  cu  h  liber 21,40 m);

•      Realizarea   de   construcţii   care   depăşesc   suprafeţele   construite   desfăşurate   prevăzute   la
"utilizări  admise"  Ş.i  la  ''utilizări  admise  cu  condiţionări"  vor  f.i  cond-iţionate  de  av.izarea  ş.i

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

•     Anexe  gospodăreşti  pentru  activităţi  agricole  la  nivel  de  gospodărie  (adăposturi  de  animale,

depozite   de   produse   agricole,   platforme   de   colectare  gunoi   de   grajd,   sere,   etc.)   vor  fi

amplasate  cu  condiţia  respectării  normelor în  vigoare  privind  sănătatea  populaţiei,  normele

sanitar veterinare şi de siguranţa alimentelor şi  normele privind  mediul, după caz;

•      Se admit următoarelefuncţiuni complementare locuirii:

o     Construcţii comerciale: comerţ nealimentar, alimentar, alimentaţie publică mică, servicii

dimensionate  la  nivel  de atelier;

o     Construcţii de sănătate: dispensar rural, cabinet veterina

o     Construcţii  de învăţământ:  creşe, grădiniţe, şcoli;

o     Construcţii de agrement:  locuri dejoacă  pentru copii, sc
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o Construcţii de turism: pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, cabane; 

o Construcţii pentru activităţi productive mici întreprinzători (producţie alimentară — 

lapte, legume, fructe, ouă şi procesarea acestora, producţie nealimentară — prelucrarea 

lemnului, mobilier, tâmplărie, prelucrarea pietrei, confecţii — ţesături, ceramică, 

împletituri, manufacturi); 
Cu respectarea următoarelor condiţii : 

o suprafaţa desfăşurată a construcţiilor care adăpostesc funcţiunile complementare să nu 

depăşească 250,0 mp, cu excepţia construcţiilor de sănătate şi a celor de învăţământ 

care vor fi dimensionate conform normelor specifice în vigoare; 

o suprafaţa depozitelor necesare activităţii productive realizate de mici întreprinzători nu 

vor avea o suprafaţa desfăşurată mai mare de 50,0 mp; 

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

o să nu utilizeze terenul liber, vizibil din domeniul public, al parcelei pentru depozitare 

şi/sau producţie; 
o să respecte normele în vigoare privind sănătatea populaţiei, sanitar veterinare şi 

siguranţa alimentelor, mediu, după caz, inclusiv studiu de impact pentru stabilirea zonei 

de protecţie sanitară, după caz; 

o să obţină acordul vecinilor direcţi pentru altă destinaţie decât cea a construcţiilor 

învecinate, după caz; 

• 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 construcţiilor şi panourilor publicitare; 

• Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil punct de vedere 
tehnic, conform legislaţiei în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalaţi i 
grupate sau în comun, când instalaţi i le 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 şi vor 
fi adaptate cerinţelor de accesibi litate pentru persoanele cu 
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o     Construcţii  de turism:  pensiuni turistice,  pensiuni agroturistice, cabane;

o     Construcţii   pentru   activităţi   productive   mici  întreprinzători   (producţie   alimentară  -

lapte, legume, fructe, ouă Şi procesarea acestora, producţie nealimentară -prelucrarea

lemnului,    mobilier,   tâmplărie,    prelucrarea    pietrei,    confecţii   -   ţesături,    ceramică,

împletituri,  manufacturi);

Cu  respectarea  următoarelor condiţii:

o     suprafaţa desfăşurată a construcţiilorcare adăpostescfuncţiunile complementare să nu

depăşească  250,0  mp,  cu  excepţia  construcţiilor de  sănătate  şi  a  celor  de învăţământ

care vor fi dimensionate conform normelor specifice în vigoare;

o     suprafaţa depozitelor necesare activităţii  productive realizate de mici întreprinzători  nu

vor avea o suprafaţa desfăşurată mai mare de 50,0 mp;

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

o     să  nu  utilizeze  terenul  liber,  vizibil  din  domeniul  public,  al  parcelei  pentru  depozitare

şi/sau  producţie;

o     să   respecte   normele  în   vigoare   privind   sănătatea   populaţiei,   sanitar  veterinare   Şi

siguranţa alimentelor,  mediu, după caz,  inclusiv studiu de impact pentru stabilirea zonei

de protecţie sanitară, după caz;

o     să   obţină   acordul   vecinilor   direcţi   pentru   altă   destinaţie   decât  cea   a   construcţiilor

învecinate, după caz;

•     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     construcţiilorşi  panourilor publicitare;

•     Amplasarea  lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil  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

retelei  edilitare subterane trebuie  coordonată  cu  celelalte  lucrări  subterane si  de±unralată.ă[Ls.u_b_±_e_ra_ne_şiikEJuprafaţăT_.,î
•3(-_.,,.-   ::_ŢjLl"J!=:_-.-`.---    ^,:   CL_UJ         1existente sau de perspectivă.

•      La  modernizarea drumurilor publicevorfi prevăzutegalerii  p

fi adaptate cerinţelor de accesibilitate pentru  persoanele cu
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• Construcţiile sau părţile de construcţi i existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului 

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

• Parcelarea terenurilor cu respectarea prevederilor din articolul „Conditii de acces şi circulaţie" 

şi prevederilor de la articolul „Caracteristici ale parcelelor". 

2.3. Utilizări interzise 

• Gospodării cu mai mult de 2 unităţi locative; Locuinţe semicolective şi colective; 

• Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

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

vizuală, olfactivă, ş.a.) cu efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la 

"utilizări admise cu condiţionări"; Funcţiuni de producţie industrială (hală de producţie sau 

depozitare, ş.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodăreşti ş.a.); 

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

dezmembrări auto, ateliere de reparaţii maşini, parcuri de rulote, campinguri permanente; 

Funcţiuni de creştere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei, dacă produc disconfort; 

Funcţiuni care generează trafic intens şi necesită spaţii de parcare ce nu pot fi asigurate în 

cadrul parcelei respective; Depozite de hidrocarburi, Târguri de animale; Gropi de gunoi; 

Puncte de colectare a deşeurile reutilizabile; Exploataţii agricole; 

• Faci lităţi sau instalaţii care pot prezenta pericole grave sau un inconvenient pentru vecinătate, 
în timpul funcţionări i lor normale şi în caz de incident sau accident; 

• Orice alte utilizări decât cele enunţate la utilizări admise şi utilizări admise cu condiţionări; 

• Lucrări de terasamente şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile 
publice sau de pe parcelele adiacente; 

• Amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor 
de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren 

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

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

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

mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau 
de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. Se interzice 
amplasarea panourilor publicitare la o distanţă mai mică de 150 m în localitate, respectiv mai 
mică de 250 m, în afara localităţii, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie. 

• Realizarea de iazuri şi a altor amenajări de retenţie a apelor fără avizul Apelor Române precum 
şi orice tipuri de lucrări, amenajări, instalaţii care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile, 
lacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele, barajele şi alte lucrări hidrotehnice 
sau de Trnbunătăţiri funciare. 

3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

Amplasarea, orientarea şi configurarea construcţiilor şi a anexelor gospodăreşti ale acestora se vor 
înscrie în tipologia gospodăriei tradiţionale specifice zonei rurale şi vor respPrta prevederile Codului 

‘9.:Le 
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•      Construcţiile sau părţile de construcţii existente ce nu seîncadreazăîn prevederile prezentului

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

•      Parcelarea terenurilor cu respectarea prevederilor din articolul ,,Cond/ţ/./. de occes şt. c/.rcu/c7f/.e"

şi  prevederilor de la articolul „Corocr€rt.stt.ci. o/e porce/e/or".

2.3.     Utilizări interzise

•      Gospodării  cu  mai  mult de 2  unităţi  locative;  Locuinţe semicolective şi  colective;

•     Activităţi  productive poluante, cu  risc tehnologic sau  incomode prin traficul generat;

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

vizuală, olfactivă, ş.a.) cu efect asupra funcţiunilorînvecinate parcelei care nu se încadrează  la
"ut-/.//.zăr/.  odm/.se  cu  cond/ţ/.onăr/.";  Funcţiuni  de  producţie  industrială  (hală  de  producţie  sau

depozitare,  ş.a.)  sau  agricolă  (grajduri  de  animale  altele  decât  anexele  gospodăreşti  ş.a.);

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

dezmembrări  auto,  ateliere  de  reparaţii  maşini,  parcuri  de  rulote,  campinguri  permanente;

Funcţiuni  de creştere a animalelor altele decât la  nivelul gospodăriei, dacă produc disconfort;

Funcţiuni  care  generează  trafic  intens  şi  necesită  spaţii  de  parcare  ce  nu  pot  fi  asigurate în

cadrul  parcelei   respective;   Depozite  de  hidrocarburi,  Târguri  de  animale;  Gropi  de  gunoi;

Puncte de colectare a  deşeurile  reutilizabile;  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  admise cu  condiţionări;

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

publice sau de pe parcelele adiacente;
•      Amplasarea  construcţiilor Şi  panourilor  publicitare în  curbe Şi în  intersecţiile  la  nivel  ale  căilor

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

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

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

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

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

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

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

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

•      Realizarea de iazuri şi a altoramenajări de retenţiea apelorfără avizulApelor Române precum

şi orice tipuri de lucrări, amenajări, instalaţii care pun în pericol sau  pot să deterioreze lacurile,

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

sau  de îmbunătăţiri funciare.
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Civil. Construcţiile sau părţile de construcţii existente care nu se încadrează în prevederile prezentului 

regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali prin reabilitare şi/sau 
schimbare de destinaţie. Amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi instalaţiilor se va face cu 

respectarea distanţelor impuse prin legislaţia în vigoare din domeniul silvic, apelor, mediului, 

agiculturii, atunci când acest lucru este necesar. În toate cazurile se va respecta următoarele retrageri: 

• faţă de limita albiei minore a cursurilor de apă minim 5,0 m (2,0*m) dacă lăţimea albiei minore 

este sub 10,0 m, minim 15,0 m (3,0*m) dacă lăţimea albiei minore este între 15,0-50,0 m, 

minim 20,0 m (5,0*m) dacă lăţimea albiei minore este peste 51,0 m - * distanţele reduse 

aplicabile doar în cazul cursurilor de apă regularizate. faţă de diguri minim 4,0 m; faţă de lacuri 

5,0 m; 

3.1. Caracteristici ale parcelelor 

• Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
o suprafaţa minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 1.000,0 mp pentru o gospodărie 

cu o unitate locativă, 1.500,0 mp pentru o gospodărie cu două unităţi locative şi minim 

1.000,0 mp pentru restul funcţiunilor; 
o frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri în cadrul parcelarului existent şi de minim 

15,0 m în zonele noi constituite; 

o faţă de condiţiile de mai sus se admit abateri, fără elaborarea unei documentaţii de 
urbanism, de până la 10% dar doar pentru una dintre condiţii (sau pentru suprafaţa 
parcelei sau pentru frontul la strada); 

• Realizarea de construcţii pe parcele existente 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 ca toate parcelele 
rezultate să îndeplinească condiţiile mai sus menţionate, lungimea parcelelor să fie mai mare 
decât lăţimea acesteia, să aibă formă regulată şi să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare 
în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentaţie de urbanism; Pentru un număr mai 
mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia 
adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igiena şi de 
protecţie a mediului; 

• 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 construcţiilor faţă de aliniament 

• Construcţiile se vor amplasa doar în zona de construibilitate de 45,0 m de la aliniament; în 
exteriorul zonei de construibilitate a parcelei se pot admite doar anexe gospodăreşti de mici 
dimensiuni necesare funcţionării gospodăriei; Realizarea de construcţii în exteriorul zonei de 
construibilitate a parcelei se va realiza condiţionat de avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei 
documentaţi i de urbanism (PUD); (;U.4 
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Civil. Construcţiile sau părţile de construcţii existente care nu se încadrează în prevederile prezentului

regulament nu vor putea fi  amplificate, ci  doar menţinute în  parametrii actuali  prin  reabilitare şi/sau

schimbare   de   destinaţie.   Amplasarea   construcţiilor,   amenajărilor   şi   instalaţiilor   se   va   face   cu

respectarea   distanţelor   impuse   prin   legislaţia   În   vigoare   din   domeniul   silvic,   apelor,   mediului,

agiculturii, atunci când acest lucru este necesar. În toate cazurile se va respecta următoarele retrageri:

•      faţă de limitaalbiei minorea cursurilordeapă minim 5,O m (2,0*m) dacă lăţimea albiei minore

este  sub  10,0  m,  minim  15,0  m  (3,0*m)  dacă  lăţimea  albiei  minore  este între  15,0-50,0  m,

minim  20,0  m  (5,0*m)  dacă  lăţimea  albiei  minore  este  peste  51,0  m  -  *  distanţele  reduse

aplicabile doarîn cazul cursurilor de apă regularizate. faţă de diguri  minim 4,0 m; faţă de lacuri

5,0 m;

3.1.    Caracteristici ale parcelelor

•      Se consideră construibile parcelele careîndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

o     suprafaţa minimă a parceleisăfiemai maresauegalăcu l.000,Omppentruogospodărie

cu  o unitate locativă,1.500,0 mp  pentru  o gospodărie cu  două  unităţi  locative şi  minim

1.000,0 mp pentru restul funcţiunilor;

o     frontul  la  stradă  să  fie  de  minim  12,0  metri în  cadrul  parcelarului  existent şi  de  minim

15,0 m în zonele noi constituite;

o     faţă  de  condiţiile  de  mai  sus  se  admit  abateri,  fără  elaborarea  unei  documentaţii  de

urbanism,  de  până  la  10%  dar  doar  pentru  una  dintre  condiţii  (sau  pentru  suprafaţa

parcelei sau  pentru frontul  la strada);
•      Realizarea  de  construcţii  pe  parcele  existente  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  ca  toate  parcelele

rezultate să îndeplinească  condiţiile mai sus menţionate,  Iungimea  parcelelor să fie mai  mare

decât lăţimea  acesteia, să  aibă formă  regulată şi să  aibă  posibilitate de acces;  Pentru  divizare

în  mai  mult  de  3  parcele  se  va  elabora  o  documentaţie  de  urbanism;  Pentru  un  număr  mai

mare de 12 Ioturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia

adoptării  de  soluţii  de  echipare  colectivă  care  să  respecte  normele  legale  de  igiena  şi  de

protecţie a  mediului;

•      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

•      Construcţiile  se  vor  amplasa  doar în  zona  de  construibilit

exteriorul  zonei  de  construibilitate a  parcelei  se  pot admit

dimensiuni  necesare funcţionării  gospodăriei;  Realizarea  d

construibilitate a parcelei se va realiza condiţionat de aviza

documentaţii  de  urbanism  (PUD);

SC DAST COMSERV SRL - PR. 55/09

:ede-45,Omdela-aJiniamemt;in
d6ârrânex'e.[`g6Spbd'ă-riţştid6-Îhici

qoiTstrucţîrîn-`exteTtoru+zofle+de
aprobarea`; în \p`realabil, a uhei

/  , .  ,  &4 •,-,   30__&_±1

',-,,_C



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

• Faţă de aliniament, construcţiile noi vor fi amplasate în funcţie de tipologia existentă după cum 

urmează: 
o Pe aliniament —în cazul în care ţesutul tradiţional este constituit pe aliniament acesta se 

va păstra fiind admis ca streaşina să acopere spaţiul public cu maxim 60 cm la o înălţime 

de minim 3,5 m; 
o Retras de la aliniament - În cazul în care ţesutul tradiţional este constituit prin retrageri 

unitare faţă de aliniament se va păstra acest regim de aliniere, larTn cazul în care ţesutul 

tradiţional este constituit prin retrageri variabile construcţiile se vor încadra între 

retragerea maximă şi minimă a construcţiilor realizate pe parcelele învecinate; 

• În toate cazurile aliniamentul existent se va evidenţia prin intermediul unui plan de situaţie pe 

care vor fi marcate parcela studiată şi minim o parcelă pe ambele laturi laterale ale acesteia; 

În cazul în care parcele vecine sunt libere de construcţii se consideră zonă nou constituită si se 

aplica alinierea de mai jos: 

o Aliniere la 12,0 m din axul drumului judeţean; 

o Aliniere la 10,0 m din axul drumului comunal; 

o Aliniere la 8,0 m în cazul altor drumuri; 

o În toate cazurile se va obţine avizului administratorului drumului; 

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

învecinează cu domeniul public; 

3.3. Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale posterioare ale parcelei 

• În funcţie de tipologia existentă, construcţiile se vor retrage faţă de una dintre limitele laterale 

ale parcelei cu minim 0,6 m, menţinându-se faţă de cealaltă limită laterală o distanţă mai mare 

sau egală cu jumătate din înălţimea construcţiei până la streaşină sau cornişă, măsurată în 

punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 3,0 m în cazul parcelelor cu un front de maxim 15,0 

m şi nu mai puţin de 5,0 m în cazul parcelelor cu un front mai mare de 15,0 m inclusiv, cu 

respectarea prevederilor Codului Civil; În cazul parcelelor aflate în zone unde construcţiile sunt 

amplasate în front continuu construcţiile vor fi lipite la calcan; 

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

considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară; În acest caz limitele laterale 

se vor considera laturile parcelei care nu se învecinează cu domeniul public; 

• În funcţie de tipologia existentă, construcţiile vor respecta retragerile construcţiilor Trivecinate 
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 5,0 
m; 

• Construcţiile care au latura lungă paralelă cu aliniamentul vor fi dispuse la o limita de 0,6 m 
faţă de ambele laturi ale parcelei sau pe limita de proprietate cu acordul vecinilor prin alipire 
la calcan; 

• În cazul parcelelor care se învecinează, la limita posterioară, cu extravilanul se va asigura o 
retragere de minim 5,0 m faţă de această limită; 

2,u ''Jo )0zei 
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•      Faţă de aliniament, construcţiile noi vorfi amplasateîn funcţie detipologia existentă după cum

urmează:

o     Pe aliniament-În cazul în care ţesutul tradiţional este constituit pe aliniament acesta se

va păstra fiind admis ca streaşina să acopere spaţiul public cu maxim 60 cm la o înălţime

de minim  3,5 m;

o     Retras de  la aliniament -în  cazul în care ţesutul tradiţional este constituit prin  retrageri

unitare faţă de aliniament se va  păstra acest regim de aliniere, iar în cazul în care ţesutul

tradiţional   este   constituit   prin   retrageri   variabile   construcţiile   se  vor  încadra  între

retragerea  maximă Şi  minimă a construcţiilor realizate pe parcelele învecinate;

•     Întoatecazurile aliniamentul existentseva evidenţia prin intermediul unui plan desituaţie pe

care vor fi  marcate  parcela  studiată  şi  minim  o  parcelă  pe ambele  laturi  laterale ale acesteia;

În cazul în care parcele vecine sunt libere de construcţii se consideră zonă nou constituită şi se

aplica alinierea  de  mai jos:

o     Aliniere  la  l2,Om  din  axuldrumuluijudeţean;

o     Aliniere  la  l0,Om  dinaxuldrumuluicomunal;

o     Aliniere  la  8,O  mîncazul  altordrumuri;

o     în toate cazurile se va  obţine avizului administratorului drumului;

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

învecinează  cu  domeniul  public;

3.3.    Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale Şi posterioare ale parcelei

•     În funcţie detipologia existentă, construcţiile se vor retragefaţă de una dintre limitele laterale

ale parcelei cu  minim 0,6 m, menţinându-se faţă de cealaltă limită  laterală o distanţă mai mare

sau  egală  cu  jumătate  din  înălţimea  construcţiei  până  la  streaşină  sau  cornişă,  măsurată  în

punctul cel  mai înalt, dar nu  mai  puţin de 3,0 m în cazul  parcelelor cu  un front de  maxim  15,0

m  şi  nu  mai  puţin  de  5,0  m  în  cazul  parcelelor  cu  un  front  mai  mare  de  15,0  m  inclusiv,  cu

respectarea prevederilor Codului Civil; în cazul parcelelor aflate în zone unde construcţiile sunt

amplasate în front continuu  construcţiile vor fi  lipite  la  calcan;

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

considerate  limite  laterale,  parcelele neavând  limită  posterioară; în  acest caz limitele laterale

se vor considera  laturile parcelei care nu se învecinează cu domeniul  public;

•     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 5,0

m;

•      Construcţiile  care  au  latura  lungă  paralelă  cu  aliniamentul  vor fi  dispuse  la  o  limita  de  0,6  m

faţă  de ambele  laturi ale  parcelei sau  pe  limita  de proprieta

la  calcan;

•     În  cazul  parcelelor  care  se învecinează,  la  limita  posterioar

retragere de minim 5,0 m faţă de această  limită;
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3.4. Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă 

• Construcţiile se vor amplasa conform tipologiei existente; Distanţa minimă dintre două 
construcţii aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea construcţiei cele mai 

înalte, măsurată la streaşină sau cornişă, în punctul cel mai înalt; Anexele gospodăreşti pot fi 

alipite între ele sau de construcţii având funcţiunea de locuire cu condiţia respectării normelor 

de sănătatea populaţiei şi sanitar-veterinare; Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe 

este interzisă alipirea la calcan a acestora şi se va respecta o distanţă de minim 5,0 m între ele; 

Prin excepţie construcţiile cu destinaţia de locuinţe dispuse în formă de I, L sau U pot fi alipite; 

Cu demonstrarea asigurării condiţiilor de însorire şi respectarea tipologiei existente pot fi 

acceptate şi distanţe mai mici; 

• 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 exista posibilitatea de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Pentru toate 

parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un drum public, cu o lăţime 

minimă de 4,0 metri, în mod direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform 

Codului Civil peste maxim o parcelă; În cazul parcelelor aflate în zone unde construcţiile sunt 

amplasate în front continuu se admite ca accesul să fie realizat printr-un gang cu o lăţime de 

minim 2,0 m; 

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

cu dizabi lităţi, conform normelor în vigoare; 

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

cu avizului administratorului drumului; 

• Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţi i 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. 

• Spaţiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerinţelor de deplasare referitoare 

la accesibilitatea persoanelor cu dizabi lităţi, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru 
cei care folosesc scaune cu rotile; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in 
spatiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare. 

• Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio 
modificare la nivelul trotuarului, cu excepţia teşiturii bordurii. 

3.6. Staţionarea vehiculelor 

• Staţionarea vehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim un 
loc de parcare per gospodărie; Pentru funcţiunile cu acces public se acşieLtă amenajare în zpnp 

)7a 1,1., t 
drumurilor publice a unor spaţi i de staţionare pentru vizitatori, în cOnformitate cu avizului 
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3.4.    Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaş.i parcelă

•      Construcţiile   se   vor  amplasa   conform   tipologiei   existente;   Distanţa   minimă   dintre   două

construcţii aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea construcţiei cele mai

înalte,  măsurată  la  streaşină  sau  cornişă, în  punctul  cel  mai înalt; Anexele gospodăreşti  pot fi

alipite între ele sau de construcţii având funcţiunea de locuire cu condiţia respectării normelor

de  sănătatea  populaţiei  şi  sanitar-veterinare;  Pentru  construcţiile  cu  destinaţia  de  locuinţe

este interzisă alipirea la calcan a acestora şi se va respecta o distanţă de minim 5,0 m între ele;

Prin excepţie construcţiile cu destinaţia de locuinţe dispuse în formă de 1,  L sau  U  pot fi alipite;

Cu  demonstrarea  asigurării  condiţiilor  de  însorire  şi  respectarea  tipologiei  existente  pot  fi

acceptate Şi distanţe mai  mici;

•     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  exista  posibilitatea  de acces  la

drumurile  publice,  direct  sau  prin  servitute,  conform  destinaţiei  construcţiei.  Pentru  toate

parcele  este  obligatorie  asigurarea  accesului  carosabil  din  minim  un  drum  public,  cu  o  lăţime

minimă  de  4,0  metri,  în  mod  direct  sau  prin  servitute  de  trecere  legal  instituită,  conform

Codului Civil  peste  maxim  o  parcelă; În  cazul  parcelelor aflate în zone  unde construcţiile sunt

amplasate în front continuu  se admite ca  accesul să fie  realizat printr-un gang cu  o lăţime de

minim  2,0 m;

•      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 realiza în conformitate

cu  avizului  administratorului  drumului;

•      Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţii seva face

direct  din  domeniul  public  sau  în  conformitate  cu  condiţiile  specifice  de  acces  la  proprietăţi

stabilite  prin  legislaţia  specifică.  Echipamentele  şi  instalaţiilor vor fi  astfel  amplasate încât  să

nu stânjenească circulaţia  pietonală şi  auto.

•      Spaţiile publice vorfi amenajate astfel încât să corespundă cerinţelor de deplasare referitoare

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

cei  care  folosesc  scaune  cu  rotile;  in  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  in

spatiile  publice a  persoanelor cu  dificultăţi de deplasare.

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

modificare  la  nivelul trotuarului, cu  excepţia teşiturii  bordurii.
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administratorului drumului; Platformele pentru vehicule vor fi pietruite şi/sau înierbate fiind 

interzisă betonarea/asfaltarea acestora; Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru 

autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m; 

• Minimul de locuri de parcare este de un loc; În cazul construcţiilor prevăzute la "utilizări 
admise cu condiţionări" necesarul de parcaje se va dimensiona în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, minimul fiind de: 

o un loc de parcare pentru autovehicule la fiecare 4 locuri în cazul unităţilor de alimentaţie 

publică de zi şi de turism plus un loc de parcare la fiecare 4 persoane angajate şi minim 

5 locuri de parcare pentru biciclete. 

o un loc de parcare la fiecare 100,0 mp suprafaţă desfăşurată în cazul serviciilor 

dimensionate la nivel de atelier şi minim un loc de parcare pentru biciclete. 

o un loc de parcare pentru microbuz, un loc de parcare pentru vizitatori şi un loc de 

parcare la fiecare 4 persoane angajate ale instituţiei pentru instituţiile de educaţie şi 
minim 5 locuri de parcare pentru biciclete. 

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

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

5,0 m faţă de ferestrele locuinţelor. 

• În cazul echipamentelor şi instalaţiilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare care necesită 
o mentenanţă periodică zilnică/săptămânală acestea vor fi prevăzute cu loc de parcare sau se 

va indica un loc de parcare public care să deservească zona, situat la maxim 300,0 m. 

• Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puţin un copac la 3 

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

3.7. inălţimea maximă a construcţiilor 

• Regimul de înălţime admis este: 
o Demisol (înalt) + Parter (D+P) sau Parter + Etaj (P+E) - şi eventual mansardă cu condiţia 

avizării şi aprobării, în prealabil a unei documentaţii de urbanism (PUD); 

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

• Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişă sau streaşină în punctul cel mai 
înalt, nu va depăşi 6,5 m; Printr-o documentaţie de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu 
condiţia asigurări i integrări i în zonă; 

• Înălţimea maximă a construcţiilor, măsurată la coamă, 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 natural existent, situat la 11,0 m de cotele pe înălţime existente ale terenului; Printr-o 
documentaţie de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiţia asigurării integrării în 
zonă; 

• În cazul construcţiilor amplasate pe terenuri în pantă înălţimea maximă se va calcula în cel mai 
defavorabil punct fiind admise variaţii de până la 1,0 m inclusiv, pe maxim două laturi ale 
construcţiei; Variaţii de până la 2,0 m inclusiv se admit şi pentru alinierea înălţimii la clădirile 
învecinate; 
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administratorului  drumului;  Platformele  pentru  vehicule vor fi  pietruite şi/sau înierbate fiind

interzisă  betonarea/asfaltarea  acestora;  Dimensiunea  minimă  a  unui  loc  de  parcare  pentru

autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui  loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;

•      Minimul  de  locuri  de  parcare  este  de  un  loc;  În  cazul  construcţiilor  prevăzute  la  "ut/.//.zăr/.

c}dmt.5e cu condtţt.onărt." necesarul de parcaje se va dimensiona în conformitate cu prevederile

legale în vigoare,  minimul fiind  de:

o     un loc de parcare pentru autovehicule la fiecare 4 locuriîn cazul unităţilorde alimentaţie

publică de zi şi de turism  plus  un  loc de  parcare la fiecare 4 persoane angajate şi  minim

5  locuri de parcare pentru biciclete.

o     un   loc   de   parcare   la   fiecare   100,0   mp   suprafaţă   desfăşurată   în   cazul   serviciilor

dimensionate la  nivel de atelier Şi  minim   un loc de parcare pentru  biciclete.

o     un  loc  de  parcare  pentru  microbuz,  un  loc  de  parcare  pentru  vizitatori  şi  un  loc  de

parcare  la  fiecare  4  persoane  angajate  ale  instituţiei  pentru  instituţiile  de  educaţie  Şi

minim 5  locuri de parcare pentru biciclete.

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

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

5,0 m faţă de ferestrele locuinţelor.

•     În  cazul  echipamentelor şi  instalaţiilor aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare  care  necesită

o mentenanţă  periodică zilnică/săptămânală acestea vor fi prevăzute cu loc de parcare sau se

va indica  un  loc de parcare public care să deservească zona, situat la maxim 300,0 m.

•     Zonele de parcare cu  mai  mult de 3  locuri de parcare vor avea  plantat cel  puţin  un copac la  3

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

3.7.    înălţimea maximă a construcţiilor

•      Regimul deînălţimeadmiseste:

o     Demisol  (înalt) +  Parter (D+P) sau  Parter +  Etaj  (P+E) -Şi  eventual  mansardă cu  condiţia

avizării şi aprobării, în  prealabil  a  unei  documentaţii  de urbanism  (PUD);

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

•     Înălţimea  maximă admisă a construcţiilor,  măsurată  la cornişă sau streaşină în  punctul cel  mai

înalt,  nu va depăşi 6,5 m;  Printr-o documentaţie de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu

condiţia  asigurării  integrării în  zonă;

•     Înălţimea  maximă  a  construcţiilor,  măsurată  la  coamă, 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  natural existent, situat la  11,0 m de cotele pe înălţime existente ale terenului,.  Printr-o

documentaţie  de  urbanism  (PUD)  se  pot  admite  derogări  cu  condiţia  asigurării  integrării  în

Zona;

•     În cazul construcţiiloramplasate pe terenuriîn pantăînălţim

defavorabil  punct  fiind  admise  variaţii  de  până  la  1,0  m  i

construcţiei,.  Variaţii  de  până  la  2,0  m  inclusiv se  admit şi  p

învecinate;
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• 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; 

• În cazul construcţiilor existente care se încadrează în specificul local, se recomandă păstrarea 
elementelor constructive valoroase şi, pe cât posibil, repararea şi conservarea la nivel cât mai 
extins, prin folosirea tehnologiilor tradiţionale locale. Elementele deteriorate se pot înlocui cu 
elemente similare din lemn de aceeaşi esenţă, pentru a nu interveni şi a dezechilibra 
capacitatea portantă de ansamblu a structurii. Se pot folosi rigidizări suplimentare din lemn 
şi/sau metal pentru prinderi/ legături, fără ca acestea să fie prezente ca pondere importantă 
în ansamblu. Intervenţille realizate trebuie să poată fi reversibile, pentru a nu împiedica şansa 
unei intervenţii viitoare, cu materiale şi tehnologii noi, ce se pot dovedi benefice în privinţa 
calităţii de ansamblu a obiectului şi a utilizării optime a acestuia. Intervenţiile vor respecta 
scara şi conformarea acoperişului. Se recomandă menţinerea şi preluarea prispei, închise sau 
deschise, realizate din lemn, piatră sau cărămidă. 

• Stilul arhitectural se va adapta specificului mediului rural fiind interzisă imitarea stilurilor 

arhitecturale străine acestuia. Toate faţadele clădirilor vor fi tratate cu aceeaşi grijă ca şi faţada 
principală prin utilizarea unei palete cromatice armonioase şi a unor materiale similare. Este 
interzisă amplasarea instalaţiilor de climatizare, telecomunicaţii, TV pe faţadele vizibile din 
spaţiul public. 

• Volumetria construcţiilor va fi echilibrată şi se va încadra în tipologia locului. Se interzic 

volumele nespecifice, leşite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul 

rural. Se interzice realizarea de balcoane pe faţadele vizibile din spaţiul public. Volumetria va 

asigura continuitatea peisajului stradal. Este interzisă realizarea de balcoane/logii vizibile din 

spaţiul public. 

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

pante egale, având streşinile şi coamele orizontale. Panta acoperişului va fi între 40°-70°, la 

clădirile principale, cu excepţia lucarnelor. În cazurile în care configuraţia terenului o permite 

şi sunt necesare soluţii speciale de integrare în peisaj se acceptă şi trişuri tip 
` 
terasă cu 
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•     Înălţimea  construcţiilor  se  calculează  pe  baza  terenului  natural  existent înainte  de  lucrări  şi

trebuie respectată în fiecare punct al construcţiei.

3.8.    Aspectul exter.ior 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;

•     În cazul construcţiilor existente care se încadrează în specificul  local, se recomandă  păstrarea

elementelor constructive valoroase şi, pe cât posibil,  repararea Şi conservarea  la  nivel cât mai

extins,  prin folosirea tehnologiilor tradiţionale locale.  Elementele deteriorate se pot înlocui cu

elemente   similare   din   lemn   de   aceeaşi   esenţă,   pentru   a   nu   interveni   şi   a   dezechilibra

capacitatea  portantă  de  ansamblu  a  structurii.  Se  pot folosi  rigidizări  suplimentare  din  lemn

şi/sau  metal  pentru  prinderi/ legături, fără ca acestea să fie prezente ca  pondere importantă

în ansamblu.  lntervenţiile realizate trebuie să  poată fi  reversibile,  pentru a  nu împiedica şansa

unei  intervenţii  viitoare,  cu  materiale  Şi  tehnologii  noi,  ce  se  pot  dovedi  benefice în  privinţa

calităţii  de  ansamblu  a  obiectului  şi  a  utilizării  optime  a  acestuia.  lntervenţiile  vor  respecta

scara şi conformarea acoperişului. Se recomandă  menţinerea Şi  preluarea  prispei, închise sau

deschise, realizate din  lemn,  piatră sau cărămidă.

•      Stilul  arhitectural  se  va  adapta  specificului   mediului   rural  fiind   interzisă   imitarea   stilurilor

arhitecturale străine acestuia. Toate faţadele clădirilor vor fi tratate cu aceeaşi grijă ca şi faţada

principală  prin  utilizarea  unei  palete  cromatice  armonioase Şi  a  unor materiale similare.  Este

interzisă  amplasarea  instalaţiilor  de  climatizare,  telecomunicaţii,  TV  pe  faţadele  vizibile  din

spaţiul  public.

•     Volumetria construcţiilor  va  fi   echilibrată   şi   se  va  încadra  în   tipologia   locului.   Se   interzic

volumele  nespecifice,  ieşite  din  scara  locului,  atipice  zonei  sau  cele  care  depreciază  peisajul

rural.  Se  interzice  realizarea  de  balcoane  pe faţadele vizibile  din  spaţiul  public.  Volumetria  va

asigura  continuitatea  peisajului  stradal.  Este  interzisă  realizarea  de  balcoane/logii  vizibile  din

spaţiul  public.

•     Acoper/.5ur/./e vor avea  o forma  simplă,  de tip şarpantă  cu

pante  egale,  având  streşinile  şi  coamele  orizontale.  Panta

clădirile  principale,  cu  excepţia  lucarnelor. În  cazurile în  ca

şi  sunt  necesare  soluţii  speciale  de  integrare în  peisaj  se  ac

SC DAST COMSERV SRL -PR. 55/09

ăt+ti'.să.ti'-rflb'iL`rhulî5`ă:Pâ;rEU

fiş-ului--va-frîntre-409=7-09rk]

uraţia te'f`6hjirui  o  perm

terasă  c
ÎTgffîriş_ur_i_._ţLp±%_r_-   -``- ,--,   '1          L   r,.

1                      _-='

97 din 215



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

pantă mică, de minim 2%, cu condiţia ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetaţie locală. 
Se interzice realizarea de acoperişuri cu pante inegale, excepţie făcând aruncătorile, lucarnele 
şi zonele unde aceste acoperişuri definesc specificul local. Nu se acceptă lucarne în două ape. 

Învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică, plăci de fibrociment, şindrilă, paie, stuf, ţiglă de 

beton, ţiglă metalică cu acoperire de piatră naturală sau tablă fălţuită fiind interzisă realizarea 
învelitorilor din alte tipuri de 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 culorilor stridente şi atipice 
specificului local: albastru, antracit, verde, roşu aprins, etc.. Elementele de captare a apelor 
pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC 
sau polietilenă amplasate suprateran. Streaşina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ 
din lemn băiţuit. Coşurile de fum vor fi din piatră, materiale ceramice pentru construcţii 
tencuite sau aparente. 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, Se recomanda realizarea frontonului decorat cu 
elemente de lemn, specific zonei. 

• Faţadele: 
o Raportul plin — gol pentru faţadele vizibile din spaţiul public raportul plin - gol va fi cât 

mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafaţa vitrată a construcţiilor noi nu va 
depăşi 50% din suprafaţa faţadelor vizibile din spaţiul public. La faţadele vizibile din 
spaţiul public golurile pentru uşi şi ferestre vor avea forme şi proporţii specifice zonei. 

o Materialele de finisaje pentru fatade vor fi cele specifice zonei — lemn tratat — aparent, 

piatră, cărămidă, placaje din piatră, tencuieli, zugrăveli. La construcţiile noi se interzice 

utilizarea inoxului, baluştrilor din beton sau piatră precum şi a materialelor care conţin 
azbest, poliester, iar la intervenţiile pe construcţiile existente care prezintă asemenea 

elemente ele vor fi eliminate; Se interzice aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de 
ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei şi a plăcilor ceramice; Se 
interzice placarea pereţilor cu materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau alte 

materiale similare; Se interzice realizarea anexelor gospodăreşti din tablă, poliuretan, 

polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului. 

o Ornamente pe fatadă - La construcţiile existente se interzice eliminarea decoraţiilor 
specifice (ornamente de lemn, piatră, ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştrii, 
tâmplării, împrejmuiri, etc.) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice; In cazul 

restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general; 

Se interzice utilizarea unor elemente nespecifice zonei; Se interzice utilizarea unor 

decoraţiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. 

o 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, galben etc.) sau care 

conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului şi dispunerea acestora într-o 

manieră nespecifică zonei (în diagonală, etc.); Materiale lăsate apa nte precum piatra 
xg-
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pantă mică, de minim 2%, cu condiţia ca învelitoarea să fie din stratînierbat cu vegetaţie locală.

Se interzice realizarea de acoperişuri cu pante inegale, excepţie făcând aruncătorile, lucarnele

şi zonele unde aceste acoperişuri definesc specificul  local.  Nu se acceptă  lucarne în două ape.

învelitoarea  va  fi  realizată  din ţiglă  ceramică,  plăci  de fibrociment,  Şindrilă,  paie,  stuf,  ţiglă  de

beton, ţiglă  metalică cu acoperire de piatră naturală sau tablă fălţuită fiind  interzisă  realizarea

învelitorilor din  alte tipuri  de 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  culorilor stridente şi atipice

specificului  local:  albastru,  antracit,  verde,  roşu  aprins,  etc..  Elementele  de  captare  a  apelor

pluviale vor fi  realizate  preponderent din  tablă.  Este  interzisă  folosirea  de  elemente  din  PVC

sau polietilenă amplasate suprateran. Streaşina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ

din   lemn   băiţuit.  Coşurile  de  fum  vor  fi  din   piatră,  materiale  ceramice  pentru  construcţii

tencuite sau  aparente.  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,  Se  recomanda   realizarea  frontonului  decorat  cu

elemente de lemn, specific zonei.

•      Faţadele:

o     Rcrporru/ p/i.n -go/ pentru faţadele vizibile din  spaţiul  public  raportul  plin  -gol va  fi  cât

mai  apropiat  de  cel  predominant în  zonă.  Suprafaţa  vitrată  a  construcţiilor  noi  nu  va

depăşi  50%  din  suprafaţa  faţadelor  vizibile  din  spaţiul   public.   La  faţadele  vizibile  din

spaţiul  public golurile pentru  uşi şi ferestre vor avea forme Şi  proporţii specifice zonei.

o    Materialele de finisaje pentru faţade vor f.i cele spec.if.ice zone.i -lemn trata+ -aparent,

piatră,  cărămidă,  placaje  din  piatră,  tencuieli,  zugrăveli.  La  construcţiile  noi  se  interzice

utilizarea  inoxului,  baluştrilor din  beton sau  piatră  precum şi  a  materialelor care conţin

azbest,  poliester,  iar  la  intervenţiile  pe  construcţiile  existente  care  prezintă  asemenea

elemente  ele  vor fi  eliminate;  Se  interzice  aplicarea  pe  soclu  a  tencuielilor  pe  bază  de

ciment,  a  tencuielilor decorative  mozaicate sau  a  similipietrei  şi  a  plăcilor ceramice;  Se

interzice  placarea  pereţilor  cu   materiale  pe  bază  de  azbest,  poliesteri,  PVC  sau  alte

materiale  similare;  Se  interzice  realizarea  anexelor gospodăreşti  din  tablă,  poliuretan,

polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau  peisajului.

o     0rncrmente  pe /ofc}dă  -La  construcţiile  existente  se  interzice  eliminarea  decoraţiilor

specifice (ornamente de lemn,  piatră, ancadramente, cornişe,  brâuri, colonete,  pilaştrii,

tâmplării,   împrejmuiri,   etc.)   cu   ocazia   renovării   sau   a   reabilitării   termice;   ln   cazul

restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, În conceptul general;

Se   interzice   utilizarea   unor  elemente   nespecifice  zonei;  Se   interzice   utilizarea   unor

decoraţiuni  sau finisaje din tablă  lucioasă,  inox sau alte  materiale similare.

o     Cromoţt.co  -  Culorile  utilizate  vor  fi   pastelate,  deschise+aLp_r_opia±9Lj±_ţ±LeLue±u__r_aJLi____

specifice  zonei,  fiind  recomandată   utilizarea  cu  precă

interzice  folosirea  culorilor  saturate,  stridente  (roz,  or

conduc  la  deprecierea  specificului  zonei  sau   peisajuM

manieră  nespecifică  zonei  (în  diagonală,  etc.);  Materiale
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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. 

o Tămplăriile (uşi şi ferestre) vor fi preponderent din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la 

ferestre cât şi la uşi. În mod excepţional, acolo unde reglementările privind rezistenţa la 

foc o impun, se va utiliza tâmplărie metalică; Toate elementele de tâmplărie (rame, 

cercevele, traverse, şprosuri) se vor realiza din lemn. În cazul intervenţiilor la construcţii 

existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiţiona sau înlocui, fără modificarea 

împărţirii specifice, iar cea din PVC sau metalică se va înlocui cu tâmplărie de lemn; 

Culorile admise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde 

sau alte culori specifice locului. Feroneria va avea culori discrete, nestrălucitoare, fiind 

interzisă utilizarea inoxului lucios sau a altor materiale similare; Pentru umbrirea 

suprafeţelor vitrate se pot folosi obloanele de lemn sau vegetaţia; Se interzice utilizarea 

următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile 

exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme 

atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.). Antenele CATV se for integra cât mai 

armonios în peisaj. 

• 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 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 prescripţiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul 

arhitectural local; 

• Spaţiile publice 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 - Autorizarea executări i construcţiilor 
care necesită alimentarea cu apă potabilă este condiţionată de asigurarea racordării/branşării 
acestora la reţeaua publică de apă potabi lă şi la reţeaua publ că de canalizare menajeră; În 

?;D 
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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.

o     7lGmp/ărt.t./e /uş/.ş/./eresfre/ vor fi  preponderent din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la

ferestre cât şi  la uşi. în  mod excepţional, acolo unde reglementările privind  rezistenţa  la

foc  o  impun,  se  va  utiliza  tâmplărie  metalică;  Toate  elementele  de  tâmplărie  (rame,

cercevele, traverse, Şprosuri) se vor realiza din  lemn. În cazul  intervenţiilor la construcţii

existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiţiona sau înlocui, fără modificarea

împărţirii  specifice,  iar  cea  din  PVC  sau  metalică  se  va  înlocui  cu  tâmplărie  de  lemn;

Culorile  admise  pentru  vopsirea  tâmplăriilor sunt:  natur,  alb,  albastru,  maro,  gri, verde

sau  alte  culori  specifice  locului.  Feroneria  va  avea  culori  discrete,  nestrălucitoare,  fiind

interzisă   utilizarea   inoxului   lucios   sau   a   altor   materiale   similare;   Pentru   umbrirea

suprafeţelor vitrate se pot folosi obloanele de lemn sau vegetaţia; Se interzice utilizarea

următoarelor  elemente:  geam  bombat,  geam  reflectorizant,  geam  oglindă,  rulourile

exterioare  neînglobate în  zidăria  casei, obloanele din  PVC sau  metalice, goluri cu forme

atipice (cerc, elipsă, triunghi,  romb,  poligon,  etc.). Antenele CATV se for integra cât mai

armonios în  peisaj.

•     Rec/crme/e, firme/e,  /.n5crt.prt.t./e,  însemne/e -Amplasarea, forma,  dimensiunile Şi  categoriile de

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

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

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

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

fără a disturba circulaţia pe domeniul public, Se interzice amplasarea în spaţiul public a vreunui

element care să  nu  asigure o înâlţime  utilă de trecere  pietonală  de  minim  2,2  m.  Materialele

recomandate sunt fier forjat,  bronz, alamă, sticlă, lemn.  Pentru evitarea  poluării  luminoasă se

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

nespecifice.  Dimensiunile  panourilor vor fi specifice funcţiunilor pe care  le anunţă  (maxim  1,2

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

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

investiţiei.

•      Faţă de prescripţiilegeneralede 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



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

cazurile în care reţeaua publică de apă şi/sau canalizare menajeră nu există, până la realizarea 

acesteia, se vor adopta soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele 
sanitare şi de protecţie a mediului; Este interzisă realizarea racordării la reţeaua publică de apă 
în lipsa bransamentului la reţeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluţii local de tratare 

a apelor uzate menajere prin staţii de epurare sau fose etanse 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; Pentru gestionarea apelor pluviale construcţiile vor fi 
echipate cu sisteme de colectare a acestora cu respectare prevederilor din Codul Civil privind 
picătura streşinii; La parcelele cu o suprafaţă mai mare de 1.000,0 mp, care nu au posibilitatea 
scurgerii apelor pluviale direct întru-un emisar, se va prevedea un bazin subteran de minim 1,0 
mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigaţii; Se vor realiza 
jgheaburi/rigole la sol, sub streşini, pentru îndepărtarea apelor pluviale; Scurgerea apelor 
pluviale de pe acoperişuri direct pe domeniul public este interzisă. 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 

bransament/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 bransament/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). 

Bransamentul/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 bransamentelor/racordurilor pe domeniul 

public aprobat de consiliul local. 

• Energie electrică, telefonie, internet, CATV, gaze naturale - Racordurile la reţelele de energie 

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; 

Împrejmuirea va fi prevăzută cu incinte sau nişele pentru pozarea cablurilor şi a tablourilor de 

vizitare (contoare), fără ca acestea să depăşească limita de proprietate şi fără ca acestea să 
afecteze circulaţia publică; Racordul la reţelele de gaze naturale va fi realizate îngropat până la 

contorul plasat la limita de proprietate; Se interzice montarea pe faţadele vizibile din spaţiul 
public a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse, a conductelor, 

cablurilor şi a antenelor TV; Casetele pentru contoare vor fi obligatoriu amplasate în nişele 
prevăzute în planul împrejmuirii sau pe faţade, fără a depăşi limitei de proprietate; 

• Salubritate - Gospodăria va fi prevăzută cu un spaţiu interior parcelei, recomandabil cu acces 

public, destinat colectării deşeurilor menajere dotat cu pubele; Platformele publice destinate 

depozitării recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere vor fi amenajate la 

distanţă de minimum 10,0 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmulte şi impermeabilizate; 
?x) (2z('s 
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cazurile în care reţeaua  publică de apă Şi/sau canalizare menajeră  nu există,  până  la  realizarea

acesteia,  se  vor  adopta  soluţii  de  echipare  în  sistem   individual  care  să  respecte  normele

san.itare ş.i de protecţîie a med.iulu.i., Este interzisă realizarea racordării la reţeaua publică de apă

în lipsa branşamentului la reţeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluţii local de tratare

a  apelor  uzate  menajere  prin  staţii  de  epurare  sau fose  etanşe vidanjabile  cu  o  capacitatea

mt.nt.mă  de  2,0  mc;   Deversarea  apelor  uzate  menajere   pe  domeniul   public  este  interzisă;

Căminele  de  vizitare  Şi  căminul  pentru  apometru  vor fi  pozate  la  limita  de  proprietate fără  a

stânjeni  în  vreun  fel  circulaţia  publică;  Pentru  gestionarea  crpe/or p/wt.cr/e  construcţiile  vor  fi

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

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

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

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

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

pluviale  de  pe  acoperişuri  direct  pe  domeniul  public  este  interzisă.  De//.m/.toreo  înt-re refeouo

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,  Ia  0-20 cm  de  limita  cu  proprietatea  privată,  cu  condiţia  respectării

cotei  verticale  a  trotuarului,  spaţiului  public  în  care  este  amplasat.  Este  interzisă  realizarea

oricăror  elemente  supraterane  pentru  căminele  de  branşament/racordare.  Materialele  care

înconjoară   capacul   căminului   de   branşament/racord   vor  fi   din   acelaşi   material   ca   Şi

trotuarul/spaţiul     public     afectat.     Culoarea     capacului     va    fi    închisă     (negru,     metal).

Branşamentul/racordarea     de     la/Ia     reţeaua     publică     de     distribuţie     la     căminul     de

branşament/racord  se  execută  exclusiv  subteran,  cu  readucerea  terenului  afectat  la  stadiul

iniţial şi cu respectarea regulamentului de realizare a branşamentelor/racordurilor pe domeniul

public aprobat de consiliul local.

•     Energ/.e e/ecfr/.că,  te/e/on/.e,  t.nterr}ef,  CA7l/,  goze nofuro/e -Racordurile  la  reţelele  de  energie

electrică, telefonie,  internet,  CATV se vor realiza în  varianta  de omp/osorie subfemnă până  la

limita  de  proprietate, cu  respectarea  reglementărilor tehnice aplicabile şi  a condiţiilor tehnice

standardizate   în   vigoare   privind   amplasarea   în   localităţi   a   reţelelor   edilitare   subterane;

Împrejmuirea va fi  prevăzută cu  incinte sau  nişele  pentru  pozarea cablurilor Şi  a tablourilor de

vizitare  (contoare),  fără  ca  acestea  să  depăşească  limita  de  proprietate  şi  fără  ca  acestea  să

afecteze circulaţia publică;  Racordul la  reţelele de gaze naturale va fi  realizate îngropat până  la

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

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

cablurilor  Şi  a  antenelor TV;  Casetele  pentru  contoare  vor  fi  obligatoriu  amplasate în  nişele

prevăzute în  planul împrejmuirii sau  pe faţade, fără a depăşi  limitei de proprietate;

•      ScJ/ubr/'tc}te -Gospodăria va  fi  prevăzută  cu  un  spaţiu  in

public,  destinat colectării  deşeurilor  menajere dotat cu

depozitării   recipientelor  de  colectare  selectivă   a   deşeu

distanţă  de minimum  10,0 m de ferestrele  locuinţelor,
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Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodăreşti) 

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

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

sursele de apă potabilă. 

• Realizarea reţelele edilitare - Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi 

destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc financiare şi 

tehnice ale investitorilor interesaţi, deţinătorilor de reţele/instalaţii ori ale administraţiei 

publice locale este interzisă; În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului rural din 

intravilanul localităţilor se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 

echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, canalizare, energie 

electrică, termoficare, gaze naturale, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor 

pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură, iar în cazurile în care tehnic acest lucru 

nu este posibil acestea vor fi realizate în incinte împrejmuite cu vegetaţie autohtonă care să 

aibă rol de ecranare a acestora; Montarea echipamentelor tehnice, se execută în varianta de 

amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al 

proprietarilor incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice; Se interzice 

amplasarea reţelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a 

curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte 

elemente/structuri de această natură; Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta de 

amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice 

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

reţelelor edi litare subterane. 

3.10. Spaţii verzi 

• Suprafaţa spaţiilor libere de construcţii şi amenajări va reprezenta minim 40% din suprafaţa 

totală a parcelei; Terenul rămas l iber 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; Se vor planta specii locale de arbori şi pomi 

şi se va evita plantarea de specii exogene; Latura posterioară a parcelelor va fi plantată, fiind 

obligatorie prevederea unui număr de minim 3 pomi per gospodărie; Parcelele a căror l imită 

posterioară se Trivecinează cu extravilanul vor fi plantate cu minim 2 rânduri de arbori sau pomi 

pe toată lungimea ei. 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 minimul fiind de trei la 1000 mp. 

• 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. 

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

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

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

sursele de apă  potabilă.

•      Reo//.zc}recr  rere/e/e  edt./tţore  -Autorizarea  executării  construcţiilor  care,  prin  dimensiunile  şi

destinaţia  lor,  presupun  cheltuieli  de  echipare  edilitară  ce  depăşesc  posibilităţile  financiare  Şi

tehnice   ale   investitorilor   interesaţi,   deţinătorilor   de   reţele/instalaţii   ori   ale   administraţiei

publice  locale  este  interzisă;  În  vederea   păstrării   caracterului  specific  al  spaţiului   rural  din

intravilanul     localităţilor    se     interzice     montarea     supraterană,     pe     domeniul     public,     a

echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu  apă, canalizare,  energie

electrică,  termoficare,   gaze   naturale,   telecomunicaţii,  transport  în   comun,   a   automatelor

pentru  semnalizare  rutieră  şi  altele de această  natură,  iar în cazurile în care tehnic acest lucru

nu  este  posibil  acestea  vor fi  realizate în  incinte împrejmuite  cu  vegetaţie  autohtonă  care  să

aibă  rol  de ecranare  a acestora;  Montarea  echipamentelor tehnice,  se execută în varianta  de

amplasare subterană ori, după caz, în  incinte sau În  nişele construcţiilor, cu acordul  prealabil  al

proprietarilor    incintelor/construcţiilor    Şi    fără    afectarea    circulaţiei    publice;    Se    interzice

amplasarea   reţelelor   edilitare   prevăzute   pe   stâlpi   de   iluminat   public   şi   de   distribuţie   a

curentului  electric,  pe plantaţii  de aliniament,  pe elemente de faţadă  ale imobilelor ori  pe alte

elemente/structuri  de  această  natură;  Montarea  reţelelor edilitare  se  execută în  varianta  de

amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice

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

reţelelor edilitare subterane,

3.10.  Spaţii verzi

•      Suprafaţa  spaţiilor  libere  de  construcţii  şi  amenajări  va  reprezenta  minim  40%  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;  Latura  posterioară  a  parcelelor va fi  plantată, fiind

obligatorie  prevederea  unui  număr de  minim  3  pomi  per gospodărie;  Parcelele a  căror limită

posterioară se învecinează cu extravilanul vor fi plantate cu minim 2 rânduri de arbori sau pomi

pe  toată  lungimea  ei.  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  minimul fiind de trei  la  1000  mp.

•      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 alcătu

alte  materiale  (de  ex.,  prinderi  metalice),  însă  acestea înca

locale.  Nu  se  vor  folosi  materiale  ca  metale  strălucitoare

(răşini,  PVC,  mase  plastice, fibră  de sticlă) sau  alte similare.
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• Pavimentele exterioare se vor realiza din materiale locale şi naturale: piatră, lemn, cărămidă; 
Se interzice fixarea elementelor de pavaj în beton şi impermeabilizarea suprafeţe prin 
platforme şi alei turnate din beton sau asfalt precum şi utilizarea materialelor care au în 

compoziţie ciment de Portland, asfalt sau răşini sintetice. Se va asigura panta pentru scurgerea 
apelor pluviale şi îndepărtarea acestora de construcţii concomitent cu dirijarea către spaţiile 
verzi; Aleile carosabile vor fi pietruite şi/sau înierbate; Se recomandă realizarea unei zone de 
pietriş (de drenaj) de minim 0,6 m în jurul construcţiilor, pentru a proteja pereţii de umezeală 
şi a preveni apariţia igrasiei; Culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor 
utiliza pigmenţi tari şi nespecifici. 

3.11. Împrejmuiri 

• Împrejmuirea se va retrage faţă de axul drumului conform profilului stradal reglementat; 

• Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiuni i acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei rurale; 

• Împrejmuirea gospodăriei se va realiza din materiale naturale (lemn, piatră, cărămidă, nuiele, 
metal, plasă de sârmă, etc.) şi va respecta tipologia locală specifică. Înălţimea nu va depăşi 2,2 
m, cu excepţia porţilor de acces care pot să ajungă până la cornişa construcţiei. 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 în planul împrejmuirii. Este interzisă 
utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, PVC, etc.); Împrejmuirile parcelelor de 
colţ vor fi obligatoriu transparente; 

• 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. Posibilităţi maxime de utilizare a terenului 

4.1. Procentul de ocupare al terenului 

• POT maxim: 

o 25 % - pentru funcţiuni de învăţământ, sănătate 
o 35 % - pentru restul funcţiunilor 

4.2. Coeficientul de utilizare al terenului 

• CUT maxim: 

o 0,5 - pentru funcţiuni de învăţământ, sănătate 
o 0,7 - pentru restul funcţiunilor 1UL JUDETFU,1 CLUJ 

i2_ 20ţ. 
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•      Pc7vi.menre/e exferi.oc7re se vor realiza  din  materiale  locale şi  naturale:  piatră,  lemn,  cărămidă;

Se   interzice   fixarea   elementelor   de   pavaj   în   beton   Şi   impermeabilizarea   suprafeţe   prin

platforme  şi  alei  turnate  din  beton  sau  asfalt  precum  şi  utilizarea  materialelor  care  au  în

compoziţie ciment de Portland, asfalt sau răşini sintetice. Se va asigura panta pentru scurgerea

apelor pluviale şi îndepărtarea  acestora  de construcţii  concomitent cu  dirijarea  către spaţiile

verzi; Aleile carosabile vor fi  pietruite şi/sau înierbate;  Se  recomandă  realizarea  unei  zone de

pietriş (de drenaj) de minim 0,6 m în jurul construcţiilor,  pentru a  proteja  pereţii de umezeală

şi  a  preveni  apariţia  igrasiei;  Culorile  folosite  vor fi  cele  ale  materialelor  naturale,  nu  se  vor

utiliza  pigmenţi tari  şi  nespecifici.

3.11. împrejmuiri

•     Împrejmuirea se va  retrage faţă de axul drumului conform  profilului stradal reglementat;

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

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

•     împrejmuirea gospodăriei se va  realiza din  materiale naturale (lemn,  piatră, cărămidă,  nuiele,

metal,  plasă de sârmă, etc.) Şi va respecta tipologia  locală specifică. Înălţimea nu va depăşi 2,2

m,  cu  excepţia  porţilor de acces care  pot să  ajungă  până  la  cornişa  construcţiei.  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  în   planul  împrejmuirii.   Este   interzisă

utilizarea de materiale plastice (policarbonat,  plexiglas,  PVC, etc.); Împrejmuirile parcelelor de

colţ vor fi obligatoriu transparente;

•      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

•      POTmaxim:

o     25 %-pentru funcţiuni deînvăţământ, sănătate

o     35%-pentru  restulfuncţiunilor

4.2.    Coeficientul de utilizare al terenului

•      CUTmaxim:

o     0,5 -pentru funcţiuni deînvăţământ, sănătate

o     O,7-pentru  restul funcţiunilor
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5. Posibilitiţi de modificare 

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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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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