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          Beneficiar: GSA FLIESENLEGER S.R.L. 
 
 
                
Iniţiator/ beneficiar: S.C. NICUŞOR ALEX MET S.R.L. 
 

     

    REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

I. PRINCIPII GENERALE 
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

  Regulamentul local de urbanism conţine reglementările referitoare la utilizarea terenului 
proprietate/superficie a iniţiatorului P.U.Z. şi realizarea construcţiilor propuse explicitând 
prevederile documentaţiei de urbanism şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea 
construcţiilor. 
 

2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE 
  Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se elaborează în conformitate cu H.G.R. 
Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu respectarea Ghidului 
privind metodologia de elaborare PUZ, indicativ GM-010-2000, precum şi cu celelalte acte 
legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care se menţionează: 
 
✓ Constituţia României republicată; 
✓ Codul civil republicat; 
✓ O.M.S. 119/2014 republicat - pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 
✓ O.G. nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor; 
✓ Legea nr. 18/1991 cu republicările şi completările ulterioare - privind Fodul funciar; 
✓ Legea nr. 255/2010 cu republicările şi completările ulterioare - privind expropierea pentru 
cauză de ultilitate publică. 
✓ Legea nr. 10/1995 cu republicările şi completările ulterioare - privind calitatea în 
construcţii; 
✓ Legea nr. 292/2018 cu republicările şi completările ulterioare - privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 
✓ Legea nr. 265/2006 cu republicările şi completările ulterioare - pentru aprobarea O.U.G. 
195/2005 privind protecţia mediului; 
✓ Legea nr. 7/1996 cu republicările şi completările ulterioare - privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 
✓ Legea nr. 134/2004 cu republicările şi completările ulterioare - privind îmbunătăţirile 
funicare; 
✓ Legea nr. 481/2004 cu republicarile şi completarile ulterioare - privind protecţia civilă; 
✓ Legea nr. 350/2001 cu republicările şi completările ulterioare - privind urbansimul şi 
amenajarea teritoriului. 

x 
  Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de 
Urbanism în conformitate cu condiţiile specifice zonei studiate. 
 
 
 
 
 
 
 

1 P.U.Z.         -  SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN 
VEDEREA AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU  

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARTE FIER VECHI        
ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI 

Intravilan sat Zăneşti, comuna Zăneşti,  judeţul Neamţ 
 



2  

P.U.Z.         -  SCHIMBAREA DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN VEDEREA 
AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU  

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARTE FIER VECHI        
ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI 

Intravilan sat Zăneşti, comuna Zăneşti,  judeţul Neamţ 
 

3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI DE URBANISM 
Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplica pe orice categorii de 

teren intravilan, în limitele teritoriului administrativ al unităţii de bază. 
 Pentru uşurarea aplicabilităţii, terenul studiat în Planul Urbanistic Zonal, face parte din 
documentaţia de urbanism a P.U.G. a comunei Zăneşti. Terenul este situat in intravilanul  satului 
Zăneşti, comuna Zăneşti, judeţul Neamţ  şi se constituie ca parte a acestui P.U.G. 
 În procesul de aplicare a prevederilor din acest P.U.Z., serviciile tehnice ale administraţiei 
locale (acolo unde în organigramă există Structura de specialitate) desfăşoară următoarea 
procedură: 
✓ Obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiei de Construire 
precum şi alte cereri ale colectivităţii (succesiune, partaj, înstrăinare, etc.) se încadrează într-una 
din unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.). 
✓ Din fişa U.T.R. din Regulament în care se încadrează obiectul cererii se extrag 
prescripţiile specifice (permisiuni, condiţionari, restricţii, indici max. pentru P.O.T. şi  C.U.T., 
regimurile  de aliniere şi maxim de înălţime). 
✓ La prescripţiile specifice prin R.L.U. existente, respectiv se adaugă prescripţiile specifice 
zonei  şi subzonei propuse din care UTR 2 sat Zăneşti va face parte intergată. 
 
APROBAREA REGULAMENTULUI DE URBANISM 
 Regulamentul local de urbanism se aprobă prin Hotărarea Consiliului Local Zăneşti şi 
constituie Act de autoritate al Administraţiei Publice Locale. 
 Aprobarea se face pe baza avizelor obţinute şi  acordurilor prevăzute în lege.  

După aprobare, în Regulement se specifică numărul şi data aprobării. 
 

 Prin prevederile P.U.Z. –„SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN 
VEDEREA AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU CONSTRUIRE PLATFORMĂ 
DEPOZITARE FIER VECHI , ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI ”.– se schimba configuraţia 
generală a categoriilor de teren aprobate prin P.U.G., şi R.L.U. privitoare la U.T.R.2 sat Zăneşti, 
comuna Zăneşti, fiind necesară în cazul de faţă pentru stabilirea regimului de înălţime, accese, 
aliniere, zone de protecţie, etc., după caz. 

Zona analizată este în suprafaţa este de 4,0 ha, iar zona reglementată are o suprafaţă de 
2.873,00mp şi prezintă următoarele zonificări funcţionale: 
 Pentru construirea în această zonă în vederea realizării unei platforme şi unei construcţii 
anexă destinate depozitarii şi comercializării cu ridicata a fierului vechi, se va urmări: 
✓ Delimitarea terenului după limita proprietăţii particulare; 
✓ Posibilitatea utilizării de structuri moderne sau materiale tradiţionale la elementele 
structurale şi de închidere; 
✓ Protejarea condiţiilor optime de mediu; 
✓ Autorizarea lucrărilor de construire şi pentru amenajări să se facă conform P.U.Z. aprobat 
şi a Regulamentului aferent; 

În vederea organizării, prin prisma funcţionalităţii terenului, sunt necesare anumite măsuri 
de promovare a lucrărilor şi a operaţiunilor urbanistice: 

✓ Insituirea funcţiei de: 
o Zonă de  depozitare a materialului, respectiv fierului vechi selecţionat şi 

amenajărilor  necesare bunei funcţionări a zonei; 
o Zona de protecţie pentru reţele şi amenajări necesare bunei funcţionări a zonei; 

✓ Respectarea amplasamentelor prevăzute în Planul Urbanistic Zonal; 
✓ Amenajarea arhitecturală, funcţională, a spaţiilor verzi de aliniament, de circulaţie şi de 
staţionare a autovehiculelor. 
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II.  REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR – 
PRESCRIPŢII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI INTRAVILAN 
 

4. REGLEMENTĂRI PRIVIND PĂSTRAREA INTEGRITAŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

 A fost consultat O.M.S. 119/2014 republicat  al Ministerului Sanătăţii pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind Mediul de viaţă al populaţiei, cât şi Legea nr. 
292/2018 cu republicările şi completările ulterioare - privind evaluarea imactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 

 
SALUBRITATE - GENERALITĂŢI 

Atât în scopul protecţiei mediului natural şi antorpic, cât şi în scopul apărării interesului 
public se pune tot mai acut problema îmbunătăţirii serviciului de salubritate. Astfel s-au propus 
soluţii de amplasare eficientă a platformelor amenajate sau de suplimentare celor existente, 
poziţinarea judicioasă de containere şi recipiente, eventual cu sortare prealabilă. Colectarea 
deşeurilor menajere şi stradale se va face la nivel de zonă studiată prin europubele moderne, cu 
rotile sau cu saci din material plasic. Soluţionarea problemelor legate de salubrizare se face în 
funcţie de zonificarea funcţională prevăzută în documentaţiile urbanistice. 
 La poziţionarea şi dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele şi 
actele normative în vigoare precum şi caracterul zonei. Măsurile de salubrizare a localitaţii nu 
vor afecta cadrul arhitectutral-urbansitic, funcţional şi compoziţional.  

În cazul nostru colectarea deşeurilor menajere va fi de tip individual, pe gospodărie 
astfel cum această activitate se desfăşoară în prezent pe întreaga zonă. 

 Se vor evita depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele rezidenţiale, 
zonele verzi plantate, protejate, albiile apelor, etc. În caz contrar se vor lua măsurile necesare, 
faptele în cauză fiind sancţionate, conform legilor în vigoare. 

Intervenţiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare şi colectare 
cu orele de colectare cu utilaje speciale. De asemenea activităţile de salubrizare vor fi de natură 
să nu creeze probleme de sănătate, poluarea mediului sau să degradeze imaginea civilizată. 

Concret, în contextul celor de mai sus, europubelele destinate colectării selective a 
gunoiului menajer vor fi amplasate în incinta lotului beneficiarului, cu acces auto  pe aleea 
carosabilă ce face legătura cu platforma de depozitare amplasată în adâncimea terenului. 

Este interzisă creşterea în zona studiată a animalelor mari in scopul sacrificarii, acestea 
producând pe lângă gunoi animalier şi perturbări în calitatea aerului, poluare fonică, 
prejudicierea relaţiilor de bună vecinatate şi a aspectului civilizat. 

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită îndeaproape, aducându-i-se 
îmbunatăţiri. 
NOTĂ: Se recomandă şi consultarea capitolelor referitoare la salubritate din O.M.S. 119/2014 
republicat - pentru aprobarea normelor de iginenă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei. 
 

5. REGLEMENTARI PRIVIND SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI APĂRAREA 
INTERESULUI PUBLIC 
Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscurile naturale 

cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 
Terenurile destinate amplasării şi dezvoltării localităţilor trebuie să asigure protecţia 

populaţiei contra surpărilor, alunecarilor de teren, avalanşelor şi inundaţiilor conform O.M.S. nr. 
981/1994; M.L.P.A.T. controlează respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi 
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amenajarea teritoriului ce cuprind construcţii şi instalaţii cu risc potenţial major, delimitând zonele 
de protecţie ale acestora. 

M.L.P.A.T., în colaborare cu instituţiile specializate întocmeşte şi avizează prescripţiile de 
proiectare, execuţie şi control pentru protecţia antiseismică a construcţiilor. 

Se interzice autorizarea construcţiilor pe teritoriul administrativ respectiv fără respectarea 
condiţiilor de mai sus. Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice 
precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, 
conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţii şi altor asemenea lucrări de 
infrastructură este interzisă. Fac excepţie construcţiile şi amenajările care au drept scop 
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

Se interzice amplasarea tuturor tipurilor de construcţii în zonele de protecţie sanitară 
stabilite prin norme de protecţia mediului: unităţi industriale, agricole, lucrări publice, generatoare 
de riscuri tehnologice. 

Amplasarea obiectivelor de orice fel (depozite şi staţii de distribuţie carburanţi, instalaţii 
electrice, centre populate sau clădiri izolate, drumuri, căi ferate, balasitere, zone cu destinaţie 
specială, depozite de gunoaie, poduri) în zona conductelor de transort gaze naturale se face 
numai în condiţiile ND 3915/1994 cu aprobarea DELGAZ GRID. 

Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice stabilite pe lista 
Ministerului Muncii, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, M.AP.P.M., M.A.P.N., M.I. se va face 
în urma unui studiu de impact aprobat legal. 

- Se interzice autorizarea construcţiilor şi amenajărilor incompatibile cu funcţiunea 
dominantă stabilită pentru zona respectivă pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate. 
Amendarea acestora poate fi făcută numai pritr-o documentaţie PUZ avizată/aprobată  

- Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deţinerii, sau depozitării 
materialelor explozibile în clădiri cu locuinţe. 

- unităţile industriale, comerciale, şi prestari servicii care pot crea riscuri pentru sănătate 
sau disconfort locatarilor prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau 
iritante, se amplasează în clădiri separate, la distanţa de minim 10 m măsurată între ferestrele 
locuinţelor şi perimetrele unităţilor. 

Asigurarea echiparii tehnico-edilitare în localitate se va face conform R.G.U. 
Se interzice : 
- Autorizarea oricărei construcţii care prin dimensiuni, destinaţie şi amplasare faţă de 

zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată, presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici 
unul din factorii interesaţi. 

- Autorizarea executării construcţiilor care presupun cheltuieli ce depăşesc posibilităţile 
financiare ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau nu beneficiază de 
fonduri de la bugetul de stat, este interzisă. 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei stabilită printr-o documentaţie de 
urbanism sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională, caracterizată de ţesut urban şi 
conformare spaţială proprie. 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită prin documentaţie de urbanism 
aprobată  prin P.U.Z.. 

Se vor respecta condiţiile  şi reglementările de amplasare conţinute de R.L.U. şi R.G.U. 
 
INDICI P.O.T. şi C.U.T. 
 Procentul de ocupare al terenului stabilit pentru zonă este variabil, în cadrul zonei studiate 
- P.O.T.-ul existent studiat este de 0,00%, iar cel propus maxim 15.00%;  această valoare arată  
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 cât din suprafaţă se poate ocupa cu construcţii (suprafaţa delimitată de amprenta la sol) şi 
cât reprezintă spaţii libere şi plantate. 

 
Coeficientul de utilizare al terenului - C.U.T. existent studiat este de 0,00, iar cel maxim 

propus al zonei va putea fi de maxim 0,20, în acest caz se observă că nota de mărime propusă 
nu influenţează negativ vecinatatea, în ceea ce priveşte integritatea urbană şi că, de asemenea 
accesele pot fi create, există suprafeţe necesare pentru spaţii verzi, iar arealul poate să asigure 
folosirea parcelei pentru funcţiunea de depozitare pe platformă deschisă a unor materiale 
nepericuloase. 
 Indicatorii spaţiali astfel propuşi sunt Coeficientul P.O.T. maxim propus pentru zona 
studiată, va fi  de 15%, iar coeficientul C.U.T.maxim propus  va fi  0,20 ; numărul maxim de 
nivele fiind P+1E. 
 Valorile coeficientului C.U.T (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raport dintre 
totalul ariei construite desfăşurate şi suprafaţa terenului considerat) se stabilesc în mod 
diferenţiat în funcţie de parcelare, P.O.T, regim de înălţime, echipare tehnico-edilitară, etc.  

Prin asocierea coeficienţilor P.O.T. - C.U.T. rezultă şi se poate controla densitatea în 
diviziunea teritorială respectivă, exprimată în locuri, procente, mp, etc. 
 Valorile C.U.T. pot fi modificate sau depăşite în funcţie de condiţiile locale şi cu avizul 
compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentaţiilor de 
urbanism aprobate conform R.G.U. 
 Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planul de 
urbanism pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
 

6. REGULI PRIVIND AMPLASAREA ŞI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor 

de orientare faţă de punctele cardinale. 
Se vor respecta normele sanitare şi tehnice în vederea îndeplinirii cerinţelor de însorire, 

luminare naturală şi de  asigurare a percepţiei vizuale a mediului ambiant din interiorul 
construcţiilor. 

 
AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Autorizarea executării construţiilor se face în condiţiile respectării regimului de aliniere 
prevăzut în documentaţiile urbanistice şi stabilit prin Certificatul de urbanism, R.G.U. şi conform 
prevederilor Legii nr. 43/1998. 
 Prin termenul de  "aliniament" – se înţelege  linia de demarcaţie intre terenurile aparţinând 
domeniului public şi cele aparţinând domeniului privat (ex. linia construcţiei, linia gardului, a 
lotului). 
 Prinsintagma  "regim de aliniere" – se înţelege  linia construcţiilor care urmăreste 
fronturile construite ale clădirilor. Faţă de aliniament, construcţiile pot fi amplasate sau aliniate pe 
aliniament : - aliniament de 2,00 m faţă de străzile propuse, din care 2,00 m cu restricţii de 
construire de orice natură, acest teren rămânând de interes local, la dispoziţia primăriei, pentru 
dezvoltare infrastructură. 
 
DISTANŢE MINIME OBLIGATORII FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE  
ŞI LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele 
minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare conform Codului civil (2,00 m şi 0,60 m),  
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precum şi asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe 

baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. Întrucât terenul are forma dreptunghiulară  alungită 
şi se învecinează cu mai multe proprietăţi, referitor la distanţe se va studia împreună cu planşa 
A2, aferentă P.U.Z. 

Deoarece în zona studiată pentru amplasarea platformei de depozitare nu sunt prezente 
clădiri existente pe o rază de zeci de metri, nu se pot propune distanţe minime faţă de acestea. 

 
AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE,  
PE ACEEAŞI PARCELĂ - DISTANŢE MINIME OBLIGATORII 

Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării regimului de aliniere 
prevăzut în documentaţiile urbanistice şi stabilit prin Certificatul de urbansim, R.G.U. şi conform 
prevederilor O.G. Nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor. 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele 
minime pentru realizarea următoarelor cerinţe de asigurare a confortului urban: 
✓ Asigurarea respectării normelor de însorire şi luminare naturală; 
✓ Respectarea condiţiilor generale de protecţie contra incendiilor; 
✓ Asigurarea protecţiei contra zgomotului şi nocivităţilor; 
✓ Conservarea specificului ţesutului urban; 
✓ Dezvoltarea coerentă a ţesutului urban prin modul de grupare a construcţiilor. 
 

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII -  
DRUMURI ŞI ACCESE 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces 

la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei şi cu permiterea 
accederii mijloacelor intervenţie de stingere a incendiului - conform R.L.U. aferent P.U.G. 
comuna Zăneşti. 

Este interzisă autorizarea construcţiilor ce nu au posibilitatea de acces la drumurile 
publice direct sau prin servitute (trebuie să  fie permisă intervenţia pompierilor, mijlocelor auto 
SMURD, etc.). 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se 
asigură accese pietonale corespunzătoare importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

Reţeaua de drumuri precum şi retragerea construcţiilor faţă de drumurile publice se va 
face conform actelor normative care statuează direct sau indirect acest domeniu - Legea 
nr.37/1975 si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi 
teritoriul de influenţă C242/1993. 

Organizarea circulaţiei se va face în conformitate cu propunerile din documentaţiile 
urbanistice P.U.G. şi P.U.Z. 

Se interzice autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel fără 
asigurarea acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
 

8. REGLEMENTĂRI PRIVIND ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 

racordării de noi consumatori la reţele existente de apă, la instalaţiile de canalizare gaze 
naturale şi de energie electrică conform R.G.U. cu excepţia situaţiei în care cu avizul organelor 
administraţiei publice compentente, beneficiarul se obligă să extindă reţeaua existentă, atunci 
când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor 
publice existente, acolo unde este cazul, fie să construiască reţele noi. 

Se interzice autorizarea executării construcţiilor ce nu pot fi racordate ca noi consumatori 
la reţelele tehnico-edilitare existente. 
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Lucrările de îmbunatăţire, extindere sau mărire de capacitate a reţelelor edilitare se vor 

realiza confrom R.G.U. 
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează 

de către investitori sau beneficiari. 
Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind proprietate publică a 

statului, dacă legea nu dispune altfel. 
NOTĂ: Se va consulta şi H.G.nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul 
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară (în temeiul Legii Apelor nr.107/1996). 
 

9. REGLEMENTĂRI PRIVIND FORMA ŞI DIMENIUNILE TERENULUI ŞI ALE 
CONSTRUCŢIILOR. CARACTERISTICILE PARCELEI 
Dimensiunile parcelei beneficiarului permite amplasarea în teren a obiectivelor propuse în 

bune condiţii. 
Autorizarea executării parcelărilor este permisă în condiţiile respectării prevederilor 

R.G.U. Se vor menţine actualele parcele, în special unde dimensiunile parcelelor şi trama 
stradală determină caracterul specific al zonei. 

În caz de parcelare, parcele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită 
amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante, etc.) şi cu 
respectarea prevederilor Codului Civil .  

Dacă ulterior beneficiarul doreşte să renunţe la destinaţia şi funcţiunea propusă 
prin prezentul P.U.Z. şi ca amplasamentul să revină la destinaţia şi funcţiunea iniţială , 
acea de locuinţe şi funcţiuni complementare, o poate face numai pe bază de nouă 
documentaţie P.U.Z. şi R.L.U. aprobate şi concordante cu P.U.G.-ul comunei Zăneşti în 
vigoare la acel moment şi U.T.R. 2 sat Zăneşti. 
NOTĂ: Condiţiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice cu forme regulate, cât 
şi celor neregulate. În cazul concesionării se vor respecta suprafeţele stipulate în Legea 
nr.50/1991 (republicată). 
 
REGIM DE ÎNĂLŢIME 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului de înălţime prevăzut 
în documentaţia urbanistică - P.U.Z.. 

Regimul de inălţime va rezulta din înălţimea medie a zonei, fără ca diferenţa de înălţime 
să depaşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. 

În situaţii excepţionale, în funcţie de destinaţie şi zona care le include, construcţiile pot 
avea şi înălţimi mai mari cu condiţia ca soluţiile adoptate să fie justificabile din punct de vedere 
funcţional, compoziţional-urbanistic, etc. şi vor putea fi aprobate numai în urma elaborării unei 
documentaţii P.U.D. pentru zona de studiu. 

Inălţimea construcţiilor se stabileşte şi pe baza criteriilor de funcţionalitate, silueta 
localităţii, închiderea câmpului vizual prin capete de perspectivă, necesitatea obţinerii unor 
dominante compoziţionale, etc. 

Regimul de înălţme maxim reglementat prin prezenta documentaţie urbanistică P.U.Z. va 
fi  P+1E. 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii maxime a clădirilor 
învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de un 
nivel clădirile imediat învecinate. 

 

✓ P.U.Z.         -  SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN 
VEDEREA AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU  

✓ CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARTE FIER VECHI        
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ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu 
distonează cu aspectul general al zonei. 

 
Prescripţiile vor urmări armonizarea construcţiilor noi cu cele învecinate (finisaje, ritmări 

plin-gol, registre, regim de înălţime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii şi al învelitorii, etc.),  
îmbunatăţirea aspectului compoziţional şi arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale noi 
şi moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcţionala între clădiri sau între 
clădiri şi amenajarile exterioare cu caracter public. 
 

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE,  
SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 
Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admit numai în 

interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Calculul capacităţii de parcare în funcţie de 
obiectiv, modul de amplasare şi detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu 
"Normativul de proiectare a parcajelor de autoturisme în localităţi urbane (indicativ P132-93) şi 
R.L.U. aferent P.U.G. comuna Zăneşti. Aceste prescripţii sunt valabile şi respectate şi pentru 
zona studiată în prezentul P.U.Z. 
 
SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE 

Autorizarea executării construcţiilor va dispune obligativitatea menţinerii sau creării de 
spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei. 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei. 

Dezvoltarea suprafeţelor plantate va cuprinde toate nivelele urbane (parc, grădini) şi 
funcţionale (agrement, sport-turism, aliniament, scuaruri, de protecţie). 

Se recomandă ca pe suprafeţele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea 
obiectivelor de utilitate publică să se asigure: 
✓ Plantarea cel puţin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protecţie şi 
amenajarea de  spaţii plantate pe cca. 40% din suprafaţa dintre aliniament şi clădiri; 
✓ Plantarea cel puţin a unui arbore la fiecare 100 mp în zona rezidenţială şi de dotări, cu 
excepţia zonelor cu destinaţie specială. 
 
ÎMPREJMUIRI 

Pentru realizarea împrejurimilor este permisă autorizarea tuturor categoriilor de 
împrejmuiri: opace, transparente, decorative sau gard viu. 

Prin detaliere se pot urmări câteva reguli: 
✓ În cazul clădirilor retrase faţă de aliniament se recomandă garduri cu partea inferioară 
până la 0,60m, iar cea superioară de 1,80m, dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard 
viu). 
✓ Gardurile dintre proprietăţi pot fi realizate pe o înalţime de 1.80÷2,20m din materiale 
corespunzătoare sau elemente de vegetaţie, în funcţie de opţiunile proprietarilor. 
✓ Se pot adopta, acolo unde este cazul, soluţii de împrejmuire prin folosirea elementelor de 
mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc). 
 

11. RECOMANDARI PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 
Zona existentă nu este dezvoltată în adâncime şi este deservită doar de drumuri de de 

acces neasfaltate. Propunerea din prezentul P.U.Z. nu restricţionează sistematizarea circulaţiilor 
din zonă  şi permite în limita lotului realizarea unei trame stradale unidirecţionale (de acces în 
adâncimea lotului) cu o banda pe sens de mers. Pentru asigurarea realizarii unei circulaţii 
fluente şi eficiente  ce va asigura următoarele: 
✓ Amplasarea constructiilor faţă de căile de circulaţie trebuie să respecte profilele 
transversale caracteristice şi regimul de aliniere propus; 
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✓ În cazul aleilor de acces de tip fundătură,   aceasta să permită depăşirea şi întoarcerea 
mijloacelor auto. 
✓ Execuţia străzilor, platformelor şi lucrărilor de sistematizare verticală se vor face pe baza 
unui program corelat cu programul de construcţii şi instalaţii, respectându-se prevederile tehnice 
din Normative şi Standarde. 
 

III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR  
ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE 

Pentru a identifica cu uşurinţă prescripţiile şi recomandările Regulamentului aferent, s-au 
stabilit limitele terenului, funcţiunile dominante şi limitele cadastrale ale terenului. Zona studiată 
în Planul Urbanistic Zonal, fiind situată in intravilanul satului Zăneşti, va fi inclusa în U.T.R. - ul 
de bază, cu funcţiunea de "locuinţe individuale şi funcţiuni complementare" şi amenajări 
necesare bunei funcţionări a zonei, cât şi construcţii aferente. 
 
FUNCŢIUNEA PREDOMINANTĂ 
 Prin destinaţia unui teren sau a unei construcţii se înţelege modul de utilizare a acestora, 
conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism. 
 Funcţiunile predominante stabilite prin P.U.Z. pentru  zona studiată este  mixtă  de 
depozitare şi servicii compatibile cu zona înconjurătoare de locuinţe individuale şi functiuni 
complementare şi amenajari necesare bunei funcţionari a zonei, sau şi zona de protecţie reţele 
şi amenajări necesare bunei funcţionari a zonei limitrofe pentru U.T.R. 2 sat Zăneşti, prevăzute 
prin R.L.U. şi P.U.G. comuna Zăneşti aflate în vigoare. 
 
UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 

Pentru o mai bună înţelegere a documentaţiilor urbanistice şi implicit a operativităţii în 
ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor în interiorul zonei studiate şi acordării Autorizaţiilor de 
construire, a rezultat zonificarea funcţionala figurată grafic în partea desenată şi prezentată în 
memoriul general. 

Zonificarea funcţională a teritoriului este pusă în evidenţa atât în analiza stadiului actual al 
dezvoltării, cât şi în partea de reglementări, unde sunt evidenţiate zonele funcţionale adăugate, 
determinând configuraţia propusă. 
 

CONDIŢIILE DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
PROPUSE 

Pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională Regulamentul cuprinde reglementari specifice 
grupate în trei subcapitole: (1) generalităţi; (2) utilizare funcţională şi (3) condiţii de amplasare şi 
conformare a construcţiilor. 

Capitolul 1 : generalităţi, se detaliază: 
-tipuri de subzone funcţionale; 
-funcţiune dominantă a zonei; 
-funcţiuni complementare. 
Capitolul 2 - utilizare funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor, se pun în 

evidenţă: 
-utilizări permise; 
-utilizări permise cu condiţii; 
-interdicţii temporare; 
-interdicţii definitive. 
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Capitolul 3 - condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor - se specifică acele zone 

şi subzone funcţionale, în care prevederile Regulamentului Local de Urbanism detaliază şi 
completează prevederile Regulmentului General de Urbanism privind: 

 
-amplasarea şi retragerile minime obligatorii; 
-echiparea tehnico-edilitară; 
-forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor; 
-parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri. 
 
Autorizarea realizării construcţiilor se va face de regulă cu respectarea zonificării 

funcţionale a zonei propuse precum şi prescripţiilor conţinute în Regulamentul General de 
Urbanism şi în Regulamentul Local de Urbanism aferent documentaţiilor urbanistice. 

Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii incluse în zonele cu funcţiuni dominante 
trebuie să se compatibilizeze cu acestea, evitându-se incomodările şi disfuncţionalităţile, 
urmărindu-se integrarea în structura stabilită prin P.U.G. 

De asemenea se interzice realizarea construcţiilor şi a amenajărilor cu destinaţie 
incompatibilă cu zona ce le include. Documentaţia P.U.G. stabileste direcţiile de dezvoltare ale 
localitaţii, în care armonizarea propunerilor cu zonificarea existentă ocupă un loc primordial, de 
aceea respectarea acesteia devine literalmente imperioasă zonei funcţionale proprie. 

A. GENERALITĂŢI 
Zona înconjurătoare amplasamentului studiat este de locuinţe individuale, iar funcţiunea 
dominantă este locuirea compusă din: 

✓ Locuinte individuale si colective mici propuse în regim maxim de înălţime P+1(2E); 
Funcţiuni complementare admise : 

✓ Echipamente publice de nivel rezidenţial ; 
✓ Locuinţe colective (de serviciu) cu regim mic de înăltime (max.P+2E) 
✓ Amenajari aferente: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii 
plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri, lucrări 
tehniceo-edilitare; 

B. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
Utilizări admise : 
În zona limitrofă amplasamentului studiat pe teritoriul delimitat prin U.T.R.2 sat Zăneşti 
rămân reglementările stabilite prin R.L.U. aferente P.U.G.comuna Zăneşti aflate în 
vigoare,  
Utilizări admise cu condiţionări : 

✓ Se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţa desfaşurată pentru nivelul 
mansardei de maxim 60% din aria nivelului curent; 

o Se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa 
acestora să nu depaşească Adc =200mp şi să nu genereze transporturi grele; 
aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera că au o arie de 
servire de 250m; 

În varianta extinderii intravilanului  (situaţie nesoluţionată prin prezenta documentaţie, 
doar sugerată) 
✓ Se vor putea admite echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele 
condiţii : 

o Dispensarele de la parterul blocurilor vor avea un acces separat de cel al 
locatarilor ; 
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o Creşele şi grădiniţele vor avea un acces separat de cel al locatarilor şi vor dispune 
în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp; 

o Se admite conversia locuinţelor de la parter în spaţii comerciale exclusiv pentru 
produse cerute de aprovizionarea zilnică a populaţiei; 

Interdicţii temporare : - nu este cazul. 
Utilizări interzise : se interzic următoarele utilizări: 

✓ Funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de Adc =200mp, 
generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00 sau 
produc poluare. 
✓ Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat peste 
5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare 
şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; 
✓ Ferme zootehnice şi Anexe pentru creşterea animalelor, păsărilor, pentru producţie şi 
subzistenţă; 
✓ Depozitări de materiale periculoase, refolosibile, dezmembrări, reciclabile ori gunoi 
menajer; 
✓ Platforme de precolectare sau neutralizare a deşeurilor urbane de orice fel; 
✓ Depozitarea pentru vânzare de substanţe periculoase, inflamabile cu pericol de explozie 
sau toxice; 
✓ Activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din 
circulaţiile publice; 
✓ Autobaze şi staţii de întreţinere auto; 
✓ Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajarile publice şi construcţiile de pe 
parcelele adiacente; 
✓ Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 
sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice; 
✓ Realizarea de construcţii în zona de protecţie reţele, stabilită conform planşelor desenate 
anexe la prezentul regulament, altele decât cele necesare bunei funcţionări a acesteia. 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
✓ - Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 
5,0 m pe străzi de categoria II şi I. 
✓ - Clădirile se pot dispune pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţimea depăşeşte 
distanţă dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţă 
dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,0 metri. 
✓ - În toate zonele limitrofe reglementările vor fi subsumate UTR 2 sat Zăneşti,  referitoare 
la R.L.U.  şi PUG comuna Zăneşti în vigoare,cu următoarele condiţionări: 
- Clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţă de minim 5,0 metri pentru a permite în 
viitor parcarea  de două maşini, în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corectă 
a unor arbori în grădină de faţadă, fără riscul de deteriorare a gardurilor şi trotuarelor de 
protecţie; 
✓  În cazul clădirilor  de locuinţe înşiruite pe parcelele de colţ nu se admit decât clădiri cu 
faţade pe ambele străzi  (semi-cuplate sau izolate). 
✓ În subzona propusă, reglementată prin IDS – se defineşte Subzonă mixtă conţinând 
unităţi cu activităţi şi de depozitare  şi servicii. 
✓  
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
✓ - În regim grupat clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela 
alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea 
la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de3,0 metri; 
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✓ - În cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă 
de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat. 
✓ - În regim continuu clădirea cu funcţiunea de locuinţă construită în regim înşiruit se va 
dispune cu calcane având o adâncime de maxim 15,0 m pe limitele laterale ale parcelei, cu 
excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi; 
✓ - Nu se pot amplasa decât locuinţe cuplate sau izolate, ţinind cont de caracterul zonei;  
✓ - În cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase 
de la limita proprietăţii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel 
mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri;  
✓ - Se va respecta aceeaşi prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o 
funcţiune publică sau cu o unitate de referinţă având regim de construire discontinuu. 
✓ - În cazul loturilor puţin adânci se acceptă poziţionarea clădirilor izolate pe latura 
posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri 
principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea acestui calcan, prevederea nefiind 
valabilă în cazul unor anexe şi garaje. 
 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ (în acest caz 
şi mai jos prezentăm prescripţii în varianta când se va dori revenirea la vechea reglementare din 
P.U.G., dar ele sunt valabile şi pentru noua funcţiune a zonei.) 
- Distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la 
cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0 m; 
 
CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime 
dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din 
proprietăţile învecinate. 
 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor 
publice. 
 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1E  va fi de10,0 m socotită de la CTA.  
- Se admit depăşiri de 1,0÷2,0 m numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate, în cazul 
regimului de construire înşiruit sau cuplat. 
-  Nu se admit depăşiri de înălţime  faţă de  cornişa clădirilor învecinate. 
  
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul 
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje; 
- Garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu 
clădirea principală; 
- Se interzice folosirea materialelor de construcţii precum: azbocimentului şi a tablei strălucitoare 
de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor. 
- Orice intervenţii în zona protejată se vor aviza în condiţiile legii. 
- Sunt admise numai materiale  de finisaj în caracterul zonei. 
  
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ  
În subzona propusă IDS - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice 
existente; 
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- La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială (dacă va fi 
cazul) va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii (în cazul locuinţelor sau 
platformei acoperite de depozitare fier vechi); 
- Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de 
canalizare (dacă este cazul); 
- Toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 
- Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATv. 
 

În subzona reglementată prin ID - împrejmuirile vor fi avizate in condiţiile legii. Ele vor fi 
proiectate şi executate ţinând cont de caracterul zonei.  

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
- Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu 
un arbore la fiecare 100 mp; 
- Se recomandă ca pentru îmbunătătţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se 
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. 
 
ÎMPREJMUIRI 
- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de max. 2,20 m şi min. 1,80 m din care un soclu 
opac de max. 0,50 m şi o parte transparenta dublată cu gard viu; 
- Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de max. 2,20 m. 
 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
✓ Indicatorii spaţiali pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare limitrofă 
amplasamentului studiat prin prezenta documentaţie P.U.Z.- rămân neschimbaţi. 
 
✓ PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

L - POTmax=35% 
✓ COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

L  - pentru înălţimi: 
P+1 CUTmax.=0,6 
 

Conform cap IV - Prevederi la nivelul unitaţilor şi subunităţilor din - Ghidul indicativ GM – 010 -
2000 elaborat de M.L.P.A.T. 

✓ IDS (propusă) – UNITĂŢI DE DEPOZITARE ŞI SERVICII 

✓ IDS (propusă) – Subzonă mixtă conţinând unităţi cu activităţi de depozitare, servicii 
şi comerţ cu ridicata pentru valorificarea acestora, produse nepericuloase şi de servicii 
pentru populaţie şi agenţi economici din zonă  (de colectare materiale feroase şi 
neferoase) compatibile cu zona de locuire limitrofă, în care se inserează. 
 

PROCENT MAXIM PROPUS DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
IDS - POTmax=15% 
COEFICIENT MAXIM PROPUS DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 

✓ IDS - pentru înălţimi P+1E: 
CUTmax.=0,10 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI (au un caracter general, exemplicativ) 

✓  Pentru noua  subzonă Planul Urbanistic Zonal propune  următoarele recomandări: 
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✓  activităţile productive să fie integrate într-o pondere de maxim 30% înansamblul zonei şi 
cadrul oricărei operaţiuni urbanistice şi să urmărească în principal să aparţină categoriei de mică 
producţie - nepoluantă pentru subsol, sol, apă şi aer; 
 

A. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
Utilizări admise : 

✓ construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport rutiere şi de 
funcţiuni de transport de marfă precum şi serviciile anexe aferente; 
✓ construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport rutier şi 
pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi gabarit permis în 
localitate, instalaţii de transfer, precum şi serviciile anexe aferente; 
✓ reţea de străzi în intravilan ce aparţin domeniului public 
✓ trotuare, refugii, alei pietonale, benzi pentru biciclişti, elemente de consolidare a părţii 
carosabile - lucrări necesare zonei limitrofe; 
 
✓ amenajări intersecţii de acces la lot 
✓ lucrări şi perdele de protecţie împotriva noxelor şi poluării fonice 
Utilizări admise cu condiţionari : 
✓ incintele unităţilor vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare 
împotriva riscului de incendiu şi explozie; 

Interdicţii temporare : - Nu este cazul. 
Utilizări interzise :  

✓  Orice destinaţii de clădiri şi funcţiuni care să utilizeze substanţe periculoase, explozibile 
cu impact asupra mediului, ori depozitarea, dezmembrarea  acestora, orice construcţie în zonele 
de amenăjari de intersecţii, până la precizarea soluţiilor definitive. 
 

B. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
✓ Conform normelor specifice  şi studiilor de specialitate; 
✓ Constructiile se vor dispune izolat şi se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 m pe 
străzi de categoria III. 
 

12. PREVEDERI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE 
Clădirile de orice natură, drumurile, reţelele edilitare, amenajările exterioare, 

împrejmuirile, etc., se vor realiza numai în intravilanul aprobat al localităţii, în baza  Certificatului 
de urbanism şi a Autorizaţiei de construire, conform prezetului studiu. 

 
LA ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE URMEAZĂ SĂ SE VERIFICE: 
✓ Dreptul de proprietate asupra terenului; 
✓ Înscrierea funcţiilor solicitate în funcţiunile dominante sau în cadrul funcţiunilor 
complementare admise zonei în care urmează să se amplaseze clădirile; 
✓ Respectarea condiţiilor impuse de Certificatul de Urbanism; 
✓ Existenţa pieselor scrise şi desenate prevăzute de Legea nr.453/2001 în documentaţia de 
execuţie; 
✓ Respectarea regimului de înălţime maxim pentru fiecare zonă; 
✓ Asigurarea branşării clădirilor la reţelele edilitare acolo unde acestea există. 

Clădirile cu sau fără subsol vor ţine seama de avizul geotehnic anexat la stabilirea 
adâncimii de fundare. 

Clădirile vor fi acoperite conform proiectului de arhitectură, acoperiş tip terasă sau 
şarpantă, sau în cazul de faţă – platformă betonată descoperită. 
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Se vor respecta distanţele minime ale clădirilor faţă de limitele proprietăţilor în funcţie de 

tratarea faţadei dinspre parcela învecinată (calcan sau perete cu goluri). 
 
 
Întocmit,                    
B.I.A. ION NICOLAE 
administrator   arh. Ion NICOLAE                 
                   Proiectant de specialitate, 
                    urbanism cat."D" şi "E 
                                                                                                                    membru R.U.R. 
                                 arh. Ion  E. NICOLAE 
         
 


