
 

PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA 

NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE 

 

I       DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

Prezentul Regulament local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu 

caracter de reglementare referitoare la: 

 - modul de utilizare a terenurilor 

 - modul de realizare şi utilizare a construcţiilor pe zona studiată. 

Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restricţii) detaliază prevederile din P.U.G. 

com. GIROC, şi sunt obligatorii pentru întreaga zonă studiată. 

Prin zona studiată se înţelege terenul cu o suprafaţă de 10.600,00 mp cuprinsă 

între: 

 la  nord – Strada Măghiranului-De 75/2; PUZ de locuinte P+1+M cu zona de 

servicii P+2+M/Er; 

 la est – parcela teren arabil nr. top A75/3/7; 

 la sud – De 75/4; PUZ de locuinte max P+2+M 

 la vest – PUZ de locuinte S+P+3E+M cu zona servicii S+5E+M 

 

Conform legislaţiei în vigoare autorizarea executării construcţiilor propuse pe 

suprafaţa studiată se face pe baza prezentei documentaţii aprobate. 

Prin definiţie P.U.Z.-ul este instrumentul de planificare urbană de reglementare 

specifică prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone bine 

stabilite din cadrul teritoriului administrativ al unei localităţi, în cazul de faţă comuna 

GIROC. 

2. Baza legală a elaborării 

La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent PUZ stau:  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de   

             construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată  

            şi actualizată cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea R.G.U.;  

 - Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind conţinutul documentaţiilor şi - Legea 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare; 

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ - adaptează la condiţiile zonei 

studiate reglementările şi prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. 

com. GIROC şi ale Regulamentului General de Urbanism. La baza prezentului RLU stă 

lucrarea Plan Urbanistic Zonal – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare pentru 

parcela cadastrală 403740, GIROC. 

3. Domeniul de aplicare 

Planul Urbanistic Zonal – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare pentru 

parcela cadastrală 403740, GIROC împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent 



cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie 

de teren aflat în limita terenului studiat. 

Zonificarea funcţională este stabilită în cadrul P.U.Z.-ului prin planşa de Reglementări 

Urbanistice – 03, pe baza căreia se stabilesc condiţiile de amplasare şi conformare a 

construcţiilor. 

 

II      REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit  

Suprafaţa studiată NU se află sub incidenţa ariilor protejate 

  - SCI - arii speciale de conservare 

  - SPA - arii de protecţie specială avifaunistică 

  - Rezervaţii naturale 

  - Parcuri naţionale 

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii 

mediului natural şi al echilibrului ecologic. 

 Se va avea în vedere asigurarea spaţiilor verzi nu mai puţin de 5% din suprafaţa 

totală luată în studiu, în cazul de faţă realizându-se un procent de 5,63 %. 

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public  

Autorizarea executării fiecărei construcţii prevăzute pe suprafaţa studiată va ţine 

seama de zonele de servitute şi protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie 

electrică, reţelelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi altor asemenea 

lucrări de infrastructură tehnico-edilitară propuse. 

Suprafaţa studiată nu se află într-o zonă cu riscuri naturale alunecări de teren, 

terenuri inundabile sau într-o zonă afectată de lucrări de infrastructură tehnico-edilitară.  

6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

Autorizarea executării construcţiilor propuse pe suprafaţa studiată este permisă 

numai dacă se respectă distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei, conform Codului Civil şi deasemenea cu respectarea distanţelor 

minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu. 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă există posibilităţi de 

asigurare a accesului carosabil şi pietonal direct la drumurile publice. Loturile propuse pe 

suprafaţa studiată au asigurat accesul direct la drumurile publice prevăzute. 

Accesele pietonale vor fi conformate în aşa fel încât să permită circulaţia 

persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, 

prin contract, a obligaţiei efectuării în parte sau total, a lucrărilor de echiparea tehnico-

edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. În cazul unor investiţii (parcelări, 

ansambluri de locuinţe, construcţii de mari dimensiuni) ce pot antrena după sine cheltuieli 

importante pentru echiparea tehnico-edilitară, pe care autoritatea publică locală sau 

investitorul nu le pot acoperi din bugetul lor, iar lucrările nu beneficiază de fonduri de 

la bugetul de stat sau de alte surse de finanţare, autorizarea executării construcţiei nu se 

va face decât după asigurarea surselor de finanţare necesare. 



Autorizarea executării construcţiilor în corelare cu posibilităţile de realizare a 

echipării tehnici-edilitare se va face în următoarele condiţii: 

 - Utilizări permise 

Orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura tehnico-

edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau 

realizare există surse de finanţare de administraţia publică, de investitorii interesaţi sau 

care beneficiază de surse de finanţare atrase potrivit legii. 

 - Utilizări admise cu condiţii 

Construcţiile vor fi executate după stabilirear prin contract prealabil, a obligaţiei 

efectuării lucrărilor de echipare tehnico-edilitară aferente (în parte sau total), de către 

investitorii interesaţi. 

9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii                                                                                               

Loturile rezidențiale propuse pe suprafaţa studiată sunt construibile întrucât se 

înscriu ca suprafaţă între valorile de 1143 mp şi 1199 mp, având cu preponderenţă o formă 

geometrică regulată. 

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri      

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei. 

 

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
 

11. Tipuri de zone funcţionale 

Zona studiată se înscrie în cadrul tipologiei funcţionale cu potenţial de edificare 

urbană din teritoriul administrativ al comunei GIROC, cu caracter periurban aflată în sfera 

de creştere a municipiului Timişoara. Specificul zonei este unul rezidenţial cu funcţiuni 

complementare compatibile, dotări, instituții şi servicii publice. 

Zonele funcţionale sunt evidenţiate în planşa Reglementări urbanistice - 03 

 L - zonă cu clădiri de locuit cu funcţiuni complementare 

 DS - zonă dotări, instituții şi servicii publice 

 C - zonă căi de comunicaţie 

 SP - zonă cu spaţii plantate 

 TE – echipare tehnico-edilitară 

 

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVELUL 

ZONELOR FUNCŢIONALE  

 

LOCUINTE COLECTIVE 

IV-A1. Generalităţi 
12. Funcţiunea dominantă a zonei 

Funcţiunea dominantă propusă a zonei este cea rezidenţială cu clădiri de locuinte 

colective cu regim maxim de înalţime D+P+4E+M/Er. 

 Zona cu clădiri de locuinte colective cu funcţiuni complementare cuprinde loturile 

01, 03-06. 

 - clădiri de locuinte colective cu loturi cuprinse între 1143 şi 1199mp. 

 - P.O.T. maxim = 35 % 



- C.U.T. maxim = 2 

13. Funcţiuni complementare admise 

  Funcţiuni complementare admise la parterul clădirilor de locuit sunt: 

   - mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar  

   - comerţ cu amănuntul  

  - restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri – având fiecare, o capacitate 

maximă de 20 de locuri, fiind necesar acordul vecinilor implicaţi. 

 - intreprinderi meşteşugăreşti și unităţi pentru prestări servicii (de ex. ceasornicării, 

croitorii, cabinete medicale, coafor, etc.); 

   - sedii firme; activităţi pentru profesii liberale. 

  

IV-A2. Utilizarea funcţională 

14. Utilizări permise 

Clădiri de locuinte colective cu funcţiuni complementare cu regim maxim de 

înălţime D+P+4E+M/Er pentru lotul 01 și D+P+3E+M/Er pentru loturile 03, 04, 05, 06. 

Funcţiuni complementare admise la parterul clădirilor de locuit. 

Spaţii verzi amenajate. 

Accese carosabile, pietonale. 

Instalaţii tehnico-edilitare. 

15. Utilizări permise cu condiţii 

Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să 

corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi 

să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. 

16. Interdicţii temporare 

Până la asigurarea echipării edilitare prin racord sau extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu energie electrică, loturile destinate clădirilor 

de locuit sunt supuse interdicţiei temporare de construire. 

17. Interdicţii definitive 

Se interzice dezmembrarea ulterioară a lotului în scopul construirii mai multor 

construcţii înspre limita din spate a acestuia. 

Se interzice unificarea ulterioară a mai multor parcele în scopul realizării de clădiri 

de locuit în sistem colectiv cu regim de înălţime mai mare de două niveluri. Este interzisă 

unificarea a mai mult de două parcele și schimbarea funcțiunii prevăzute. 

Dezmembrarea și/ sau unificarea ulterioară a două parcele se poate realiza doar 

prin elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu.  

 

IV-A3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
18. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

18.1 Orientarea faţă de punctele cardinale 
Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile 

interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.  

Amplasarea construcţiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să 

se asigure durata minimă de însorire de 1½ ore conform prevederilor Ordinului 

Ministerului Sănătăţii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănatate publică 

privind mediul de viață al populației. 



Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 

18.2 Amplasarea faţă de drumuri publice 

Conform articolului 18 al R.G.U. prin zona drumului public se înţelege ampriza, 

fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie ale drumului. 

Autorizarea construcţiilor cu funcţie de locuinţe este permisă, cu respectarea 

zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 

În localitate zona străzii (împreună cu trotuarele, rigole, spaţii verzi, semnalizare 

rutieră, iluminat şi reţele publice) se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi 

regulamentele aferente în concordanţă cu intensitatea traficului actual şi de perspectivă. 

Toate amenajările din zonele de protecţie a drumurilor trebuie să asigure accesele 

carosabile, pietonale, rezolvarea parcajelor aferente, fără să afecteze buna desfăşurare a 

circulaţiei. 

18.3 Amplasarea faţă de aliniament 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul 

public şi cel privat) se va face astfel: se va asigura un regim de aliniere de 6,00 m pentru 

clădirile de locuit propuse.  

18.4 Amplasarea în interiorul parcelei 

Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi 

izolat sau cuplat. 

Se va avea în vedere retragerea minimă faţă de limitele laterale ale parcelei de 

2,00 m în cazul în care se doreşte amplasarea de goluri de ferestre spre aceste limite.  

Pentru clădiri de locuit cu regim de înălţime mai mare decât P+1E+M, amplasate 

izolat sau cuplat, se va respecta distanţa minimă de 1/2 din înălţimea maxima la cornişă 

faţă de limita laterala necuplata a lotului. 

Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje şi clădiri cuplate, proiectarea 

în acest caz trebuind să fie corelată.   

În cazul în care clădirile de locuit sunt amplasate alternativ ca orientare, spre 

aliniament acestea vor păstra 6,00 m față de aliniamente si o retragere față de limita 

posterioară a parcelei de 10,00 m.   

19. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

19.1 Accese carosabile 

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării 

posibilitaţilor de acces direct la drumurile publice. Acestea trebuie să permită intervenţia 

mijloacelor de stingere a incendiilor având în vedere gabaritele minime de trecere a 

auto-specialelor de intervenţie care sunt de 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.   

Se va asigura minim un acces carosabil pe parcelă. 

19.2 Accese pietonale 

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării 

acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

La trotuare şi spaţii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilități.  

Se va asigura accesul pietonal la parcelele proiectate. 

19.3 Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale 

 Organizarea circulaţiei prevede modalităţile de asigurare a acceselor carosabile şi 

pietonale obligatorii pentru loturile propuse prin prezentul proiect acestea beneficiind de 

accese asigurate din străzile propuse. 



Necesitatea continuării străzilor existente din intravilan, spre extinderile prevăzute 

în teritoriu, a dus la corelarea unora dintre acestea cu accesul la loturile propuse. 

20. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

20.1 Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente 

 Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei 

posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu 

apă şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze 

construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 

20.2 Realizarea de reţele tehnico-edilitare 

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice 

se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. 

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime 

de către investitor sau de către beneficiar. 

 Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, 

telecomunicaţii, se vor realiza subteran. 

20.3 Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare 

 Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 

serviciul public sunt proprietate publică a comunei. 

 Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 

proprietatea publică a statului. 

21. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

21.1 Parcelarea 

Prin parcelare se vor asigura loturi având suprafeţe cuprinse între 1143 mp şi 1199 

mp. 

Parcelarea suprafeţei studiate poate fi aprobată doar în baza prezentului proiect 

(PUZ) aprobat. 

Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelată astfel încât să rezulte un 

ansamblu uniform din punct de vedere urban şi arhitectural. 

21.2 Înălţimea construcţiilor 

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: 

             - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform 

Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii 

clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. 

Regimul maxim de înălţime admis pentru clădiri de locuit este D+P+4E+M/Er, cu 

înălţimea maximă la cornişă de +16 m. 

             - înălţimea la coama acoperişului este determinată de panta acoperişului fixată 

între valori de 30°-45° şi de dimensiunile clădirilor cu rezolvarea mansardei pe un singur 

nivel și stabilită la un maxim de 21,00 m. 

               -   mansarda se consideră 100% din suprafaţa unui nivel curent. 

      -  înălțimea maximă a construcțiilor este de 21,00 m, respectiv cota absolută locală 

maximă de 111 m [90 m fiind cota absolută locală față de nivelul Mării Negre a terenului 

natural + 21,00 m înălțimea maximă a construcțiilor (coama acoperișului, atic, stâlpi de 

distribuție a energiei electrice și de iluminat public, sau a oricăror altor construcții sau 

instalații aferente acestora)].  

 



21.3 Aspectul exterior al construcţiilor 

Construcţiile trebuie să se apropie de tipologia clădirilor de locuit specifică zonei. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul specific zonei. 

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu 

cele principale şi în armonie cu acestea. 

 Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în 

volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. 

 Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi catv, precum şi 

punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului 

arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. 

 Instalaţiile exterioare pentru climatizare şi burlanele nu se vor monta pe faţadele 

principale. 

21.4 Faţade 

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură 

nespecifice. 

 Sunt interzise imitaţiile de materiale şi executarea de locuinţe din materiale 

nedurabile. 

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, bej-uri, 

culori armonizate în general. 

21.5 Acoperişurile 

 Clădirile de locuit vor avea învelitoare tip şarpantă cu pante cuprinse între 30°- 45° 

sau învelitori tip terasă.  

 Coama principală a acoperişului se recomandă a fi paralelă cu axul drumului. La 

stabilirea pantei de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizată în concordanţă cu 

cele specifice zonei. 

Iluminarea spaţiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul 

lucarnelor sau al ferestrelor în planul acoperişului, iar dacă se vor realiza etaje retrase, 

este permisă iluminarea prin ferestre retrase din planul fațadei etajelor inferioare. 

 Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleaşi 

materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. 

Materialele pentru învelitoare vor fi din ţiglă ceramică sau materiale naturale 

tradiţionale; se acceptă şi învelitori din tablă plană profilată în culoarea maro, carămiziu, gri; 

se interzice utilizarea învelitorilor din tablă sau materiale bituminoase care imită ţigla. 

 

21.6 Procentul de ocupare al terenului 

Zona cu clădiri de locuinte colective şi funcţiuni complementare (locuințe colective cu 

servicii la parter) 

P.O.T. maxim = 35% 

21.7 Coeficientul de utilizare al terenului 

Zona cu clădiri de locuinte colective şi funcţiuni complementare (locuințe colective cu 

servicii la parter) 

C.U.T. maxim = 2 

 

 

 



                    22. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

22.1 Parcaje, garaje şi anexe 

 Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se 

emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.  

 Fiecare lot va conţine obligatoriu numărul de locuri de parcare impuse de legea în 

vigoare (situate la o distanta de minim 5m fata de ferestrele camerelor de locuit), în interiorul 

lotului. 

 În cazul garajelor cu pardoseală sub cota terenului, panta de acces va începe după 

limita proprietăţii. 

 Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi 

clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă). 

22.2 Spaţii verzi plantate 

Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din 

suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de 

spaţiu liber în jurul construcţiei. 

Plantarea de arbori înalţi este permisă, numai la distanţe mai mari de 2,00 m faţă 

de linia despărţitoare a două proprietăţi. 

22.3 Împrejmuiri 

 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul construcției în interior 

se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici. Înălţimea 

acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m şi vor putea fi 

dublate de un gard viu. 

 Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în 

vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca 

împrejmuire între două proprietaţi va avea o înălţime de maxim 2,00 m, fiind poziţionat la 

0,50 m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi. 

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton. 

 

DOTARI SI SERVICII PUBLICE 
 

IV – B1. Generalităţi 
23. Funcţiunea dominantă a zonei 

Parcela 07 desemnată prin schema de organizare a zonei studiate ca subzonă a 

funcţiunii de dotări şi servicii publice propuse. 

Funcţiunea propusă este cea de dotări, instituții şi servicii publice cu spaţii verzi 

aferente. 

 - regim maxim de înălţime D+P+4E+M/Er 

 - P.O.T. maxim = 35 %  

 - C.U.T. maxim = 2 

 

IV – B2. Utilizarea funcţională 
24. Utilizări permise 

Clădire cu destinaţie socială şi culturală, edificiu de cult, educaţională, de sănătate. 

Clădire administrativă, reprezentanţe, de birouri, sediu firmă. 

 



25. Utilizări permise cu condiţii 

Instituţii publice. 

Unităţi pentru prestări servicii. 

Restaurante, cafenele, cofetării - fiecare cu o capacitate maximă de 20 de locuri.  

26. Interdicţii temporare 

Până la asigurarea echipării edilitare prin racord sau extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu energie electrică, loturile sunt supuse 

interdicţiei temporare de construire. 

27. Interdicţii definitive 

Se interzice dezmembrarea ulterioară a loturilor în scopul construirii mai multor 

construcţii înspre limita din spate a acestuia. 

Dezmembrarea și/ sau unificarea ulterioară a două parcele se poate realiza doar 

prin elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu.  

Se interzic activităţi de orice fel care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros, 

sau care sunt incomode prin traficul generat.  

Se interzic activităţi de depozitare, comerţ en-gros, antrepozite. 

    

IV – B3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
28. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

28.1 Orientarea faţă de punctele cardinale 

Se asigură pentru loturi posibilitatea dublei orientări astfel încât să se asigure 

însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. 

Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est. 

Se recomandă orientarea spre nord a spaţiilor tehnice şi a anexelor. 

28.2 Amplasarea faţă de drumuri publice 

Toate amenajările din zonele de protecţie a drumurilor trebuie să asigure accesele 

carosabile, pietonale, rezolvarea parcajelor aferente, fără să afecteze buna desfăşurare a 

circulaţiei. 

28.3 Amplasarea faţă de aliniament 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul 

public şi cel privat) se va face astfel: se va asigura un regim minim de aliniere de 6,00 m 

pentru clădirile propuse. 

28.4 Amplasarea în interiorul parcelei 

Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi 

izolat sau cuplat în cazul corelării la nivel de proiectare. Distanţa minimă a clădirii faţă de 

limita posterioară a lotului va fi de 6,00 m, cu posibilitatea realizării unui acces secundar 

din strada învecinată. Nu se admit calcane spre vecini decât în urma corelării construcţiilor 

la nivel de proiectare. 

29. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

29.1 Accese carosabile 

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării 

posibilităţii de acces direct la drumurile publice. Se va asigura minim un acces carosabil 

pe lot. 

Accesul trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor având 

în vedere gabaritele minime de trecere a auto-specialelor de intervenţie care sunt de 3,80 

m lăţime şi 4,20 m înălţime.  



29.2 Accese pietonale 

Autorizarea execuţiei construcţiei destinată dotărilor şi serviciilor publice se va face 

doar în cazul asigurării accesului pietonal imperios necesar potrivit importanţei destinaţiei 

propuse. La trotuarele şi aleile care deservesc şi asigură accesul se vor prevedea rampe 

pentru persoane cu dizabilități. 

30. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

30.1 Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente 

 Autorizarea executării construcţiei va fi permisă numai în cazul existenţei 

posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu 

apă şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarii se obligă să racordeze 

construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 

30.2 Realizarea de retele tehnico-edilitare 

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor tehnico-edilitare 

publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. 

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua tehnico-edilitară publică se 

suportă în întregime de către investitor sau de beneficiar. Toate reţelele stradale: de 

alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza 

subteran. 

30.3 Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare 

 Reţelele de apă, de canalizare, gaze naturale, de drumuri publice şi alte utilităţi 

aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei. Reţelele de alimentare cu 

gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a statului. 

31. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

31.1 Parcelarea 

Prin parcelare se asigură, pentru funcţiunea de dotări, instituții şi servicii publice, 

un lot cu suprafața de 1021 mp, ceea ce reprezintă 9,63% din aria totală a parcelei dupa 

cedarea la domeniul public a drumurilor. 

31.2 Înălţimea construcţiilor 

La stabilirea înălţimii construcţiei se va avea în vedere: 

 - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform 

Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănatate publică privind 

mediul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub 

aspectul însoririi acestora. 

Regimul maxim de înălţime admis pentru clădiri destinate dotărilor şi serviciilor publice 

este D+P+4E+M/Er, cu înălţimea la cornişă nu mai mare de +16,00 m. 

             - înălţimea la coama acoperişului este determinată de panta acoperişului fixată 

între valori de 30°- 45° şi de dimensiunile construcţiei cu rezolvarea mansardei pe un 

singur nivel. 

    - mansarda se consideră 100% dintr-un nivel curent.  

    - înălțimea maximă a construcțiilor este de 21,00 m, respectiv cota absolută 

locală maximă de 111 m [90 m fiind cota absolută locală față de nivelul Mării Negre a 

terenului natural + 21,00 m înălțimea maximă a construcțiilor (coama acoperișului, atic, 

stâlpi de distribuție a energiei electrice și de iluminat public, sau a oricăror altor construcții 

sau instalații aferente acestora). 

 

 



31.3 Aspectul exterior al construcţiilor 

 Autorizarea executării construcţiei este permisă doar dacă aspectul ei exterior nu 

contravine funcţiunii acesteia şi nu depreciază aspectul general  

propus al zonei. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirii trebuie tratate la acelaşi nivel 

calitativ cu cea principală şi în armonie cu aceasta. 

 Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în 

volumul construcţiei sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie 

electrică şi catv, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă 

prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare 

pentru climatizare nu se vor monta pe faţadele principale. 

31.4 Faţade 

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură 

nespecifice. Sunt interzise imitaţiile de materiale şi executarea de construcţii din materiale 

nedurabile. Culorile dominante pentru faţade vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, bej-uri, culori 

armonizate în general. 

31.5 Acoperişurile 

 Clădirea propusă va avea învelitoare tip şarpantă cu pante cuprinse între 30° şi 

45°. Coama principală a acoperişului va fi paralelă cu axul drumului sau învelitoare de tip 

terasă. 

 În cazul șarpantei, la stabilirea pantei de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie 

realizată în concordanţă cu cele caracteristice zonei. Iluminarea spaţiilor de la nivelul 

mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor în planul 

acoperişului. 

Materialele pentru învelitoare vor fi din ţiglă ceramică; se acceptă şi învelitori din tablă 

plană profilată în culoarea maro, carămiziu, gri; se interzice utilizarea învelitorilor din tablă 

sau materiale bituminoase care imită ţigla. 

Pentru acoperișul de tip terasă și realizarea de etaj retras, iluminarea etajului 

superior se va realiza prin ferestre perimetrale retrase din planul fațadei etajelor inferioare. 

31.6 Procentul de ocupare al terenului 

Zona cu dotări, instituții şi servicii publice 

P.O.T. maxim = 35% 

31.7 Coeficientul de utilizare al terenului 

Zona cu dotări, instituții şi servicii publice 

C.U.T. maxim = 2 

                       32. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

            32.1 Parcaje, garaje şi anexe 

 Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se 

emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei 

conform normativelor în vigoare. 

 Loturile vor conţine obligatoriu locuri de parcare necesare în funcţie de utilizarea 

funcţională a clădirii. Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie 

să fie asigurată în afara spaţiilor publice. 

32.2 Spaţii verzi plantate 

Plantarea de arbori înalţi este permisă, numai la distanţe mai mari de 2,00 m faţă 

de linia despărţitoare a două proprietăţi. 



32.3 Împrejmuiri 

 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate pâna la frontul clădirii în interior se vor 

realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici şi se recomandă 

dublarea cu gard viu. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m cu soclu plin de 

0,30 - 0,60 m şi vor putea fi dublate de un gard viu. 

 Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în 

vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietaţi. Gardul viu folosit ca 

împrejmuire între două proprietaţi va avea o înălţime de maxim 2,00 m, fiind poziţionat la 

0,50 m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi. 

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton. 

 

SPATII VERZI 

 
V – C1. Generalităţi 

Funcţiunea dominantă: scuaruri, grădini şi parcuri cu funcţiuni specializate sau 

nespecializate, spaţii verzi de aliniament aferente drumurilor şi spaţilor verzi de protecţie 

a reţelelor tehnico-edilitare, alei, ochiuri de apă, spaţii verzi plantate, cu construcţii, dotări 

şi mobilier urban specific. 

 Zona destinată spaţiilor verzi şi plantate are o suprafaţă de 597 mp care reprezinta 

5,63% din suprafaţa terenului. 

 Plantarea de arbori înalţi este permisă, numai la distanţe mai mari de 2,00 m faţă 

de linia despărţitoare a două proprietăţi. Pe zonele verzi se vor putea realiza amenajari 

peisagere; nu se vor aproba constructii sau anexe ale acestora. 

Nivelul de zgomot măsurat, exterior aşezărilor umane, va respecta prevederile 

legislaţiei în vigoare.  Amplasarea dumului trebuie să se facă fără a prejudicia în vreun fel 

salubritatea, ambientul, starea de sanatate si de confort a populaţiei. În acest scop se au 

în vedere următoarele: 

- realizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi - perdele de protecţie, cu rol 

antipoluant şi estetic; 

- folosirea, în măsura posibilităţilor, a unor tipuri de îmbrăcăminte rutieră 

absorbantă fonic; 

Plantaţiile rutiere fac parte integrantă din ansamblul lucrărilor de drumuri, 

permiţând integrarea drumului în peisajul pe care îl străbate şi punerea în evidenţă a unor 

obiective deosebite. 

Construcţiile admise a fi amplasate sunt: pergole, chioşcuri, pavilioane, fântâni, 

statui, echipamente de joacă pentru copii, echipamente sportive, ziduri de sprijin, stâlpi 

de iluminat, jardiniere, triaje, bănci, coşuri de gunoi şi vase decorative. 

Se interzice schimbarea de funcţiune a spaţiului verde precum şi dezmembrarea 

ulterioară a terenului cu destinaţia de spaţiu verde în vederea extinderii zonelor de locuit. 

 Este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana arborilor, dispuşi în aliniamente, cu 

excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa 

traficului pietonal şi rutier, a imobilelor învecinate precum şi a celor de pe traseul reţelelor 

aeriene. Nu se admit tăieri în coroană, care să altereze forma de creştere sau să 

determine îmbolnăviri ale arborilor.  

 

 




