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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE,
Comuna Giroc, extravilan arabil, 
Judet Timis, CF nr. 401735

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE
Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare  a terenurilor si de amplasare a
constructiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in suprafata de 2502 mp.

Normele  cuprinse  in  prezentul  Regulament  sunt  obligatorii  la  autorizarea
executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament  local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu
caracter  de  reglementare  ale  Planului  Urbanistic  Zonal  -DEZVOLTARE  ZONA
REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Regulamentul   local  de  urbanism  constituie  act  de  autoritate  al  administratiei
locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii
unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o  si
documentatia initiala.

Domeniul de aplicare
Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ nu a fost impartit in unitati

teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice.
UTR-  ul  este  o  reprezentare  conventionala  cuprinzand  o  zona  cu  functiune
predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin axele
strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale.
Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie
act de autoritate al administratiei publice locale.

Aprobarea  se  face  pe  baza  avizelor  obtinute  si  a  acordurilor  prevazute  de
lege.Planului Urbanistic  Zonal DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE, Comuna Giroc, extravilan arabil, Judet Timis, CF nr.401735 se va
integra in documetaţiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate propusă prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Giroc

Capitolul  2  REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  A
TERENURILOR
Cladirile  de  orice  natura,  drumurile,  retelele  edilitare,  amenajarile  exterioare,

imprejmuirile  etc  se  vor  realiza  numai  in  intravilanul  aprobat  al  localitatii,  in  baza
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor
prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:
- dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului;
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- inscrierea  functiunii  solicitate  in  functiunea  dominanta  a  zonei  in  care
urmeaza sa se amplaseze cladirile.

- respectarea aliniamentelor,  distantelor,  regimului de inaltime,  POT si  CUT,
prevazute in documentatie.

- respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;
- asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare
- asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; i asigurarea platformelorș

de intoarcere;
Toate  cladirile  vor  fi  prevazute  cu fundatii  la  min.  0,9  m adancime,  cu  respectarea
recomandarilor avizului geotehnic anexă la documenta ia de autorizare a construc iilor.ț ț

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI
Zone si subzone functionale

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in
evidenta  in  plansa  de  REGLEMENTARI  din  P.U.Z.  Subzonele  functionale  sunt
subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate. 

Zona  care  face  obiectul  Regulamentului  Local  de  Urbanism  face  parte  din
intravilanul Comunei Giroc. 

La nivelul terenului studiat s-au delimitat 3 UTR-uri: Li, Lc, Zv

Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL
DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

UTR- Li
1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este locuinţe cu regim mic de inaltime Li
2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei :

Art. 2. Utilizari permise
• se  vor  construi  locuinţe  in  sistem  individual  sau  cuplat  (duplex),  cum

maxim 2 unităţi locative pe parcelă.
• constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;
• constructii pentru retelele tehnico-edilitare;
• amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie.

Art. 3. Utilizari permise cu conditii
• constructii  cu  functiunea  de  servicii  compatibile  cu  zona  de  locuit

individuala (mic comert, sedii de firma, birouri, cabinete medicale)
• mici spaţii comerciale maxim 70mp. desfasurati
• utilizarea  la  parterul  clădirilor  de  locuit  a  unor  spaţii  pentru  funcţiuni

complementare respectiv activităţi compatibile cu locuirea ca de exemplu:
servicii comerciale, de consultanţă, prestări servicii (de exemplu vânzare
produse  alimentare  şi  nealimentare  preambalate,  farmacie,  cabinet
avocaţial,  birou  proiectare,  croitorie,  cabinet  medical,  cabinet  veterinar
pentru  animale de companie etc) 

• mici ateliere sau mica producţie casnica cu condiţia ca studiul de impact
să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente care să le facă
incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate toate
măsurile pentru evitarea poluării mediului şi alte pericole.
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Art. 4. Utilizari interzise
• constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor, construc iiț

industriale, depozite de deseuri
• construcţii  care adăpostesc orice activităţi  poluante, nocive generatoare

de zgomote sau imorale;
• se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de

materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate,
platforme cu suprafete deteriorate, constructii  degradate, terenuri  lipsite
de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri
etc.;

• comasarea  de  parcele  in  zona  de  locuit  in  sistem  unifamilial  pentru
realizarea construcţiilor de locuit în sistem colectiv;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:
Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).
Parcela este numerotata 2 si este de 502 mp. front la stradă de 19,00 m.
Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii 
Construc iile  se  vor  amplasa  independenT  conform  cu  alinierea  stabilită  prinț

planşa  de  reglementări  urbanistice  adică  la  6m.  distanţă  fa ă  de  aliniament  pentruț
P+1E+M. .Se va respecta o limita minima de 10 m faţă de limita din spate a parcelei.
Constructiile vor respecta retragerea laterala de min. 2m.

Construcţiile anexe se pot amplasa pe limita cu parcela vecină, cu condiţia să nu
depăşească înălţimea de maximum 3,50 m si pe cat posibil acestea se vor cupla.
Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face ţinând
cont  de  profilul  funcţional  al  clădirilor,  în  aşa  fel  încât  să  nu  fie  umbrite  spaţiile
construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală. 

In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor se
permite amplasarea de garaje sau anexe in regim maxim P si a imprejmuirilor aleilor de
acces  si  platformelor  de  maxim  0,40  m  inaltime  fata  de  cota  terenului  anterioara
lucrarilor de terasament.
Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Se va realiza un acces pe parcela.
Art.8 Staţionarea autovehiculelor 
Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată
în interiorul fiecărei parcele.
Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării
autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă.
Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G.
525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare.
Pentru fiecare lot s-a propus 1 loc de parcare.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este 
Li - S+P+1E+Er/M 
H maxim la corni ă =ș  8 m.
Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Fatadele  posterioare  si  laterale  vor  fi  tratate  arhitectural  la  acelasi  nivel  cu  fatada
principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje
si arhitectura cu cladirea principala. Acoperirea se recomandă a fi tip arpantă. Coamaș
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principala se recomanda a fi perpendiculară pe domeniul public. In condi ii justificateț
vor fi acceptate i acoperirile in teraseș
Se interzice folosirea de materiale strălucitoare.
Se recomandă culorile calde pentru finisajele exterioare, sau folosirea culorilor naturale
ale materialelor ( aparente).

Art.11    Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
Nu vor  fi  date  in  funcţiune  construcţiile  realizate,  până când nu vor  fi  racordate  la
reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.
Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce
prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale:
- branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este
obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. 
- ape pluviale orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să
nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.

Alimentarea cu energie electrică
Instalaţiile  trebuie  să  permită  racordul  subteran  la  reţelele  stradale.  Instalaţiile  de
alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie
electrica se va face subteran.

Telefonie
Instalaţiile  trebuie  să  permită  racordul  subteran  la  reţelele  stradale.  Instalaţiile  de
alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului  arhitectural  al  construcţiei  sau  zonei  înconjurătoare.  Se  vor  realiza  de
preferinţa reţele subterane

Reţea alimentare cu gaze
Reţelele  de  alimentare  cu gaze şi  racordul  la  acestea se  va realiza subteran.

Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. 
Clădirile  vor  fi  echipate  cu  echipamente  nepoluante  si  agrementate  tehnic  care  nu
periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului. Centralele şi
punctele termice vor fi  înglobate in clădire,  concepute în aşa fel  încât  să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. 

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la
distanţe  aflate  în  vigoare  la  data  realizării  lor,  impuse  de  funcţiunile  pe  care  le
adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul
regulament

Art. 12 Spa ii libere i spaţii plantateț ș
Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele construcţiilor

cat si zonele din fata construcţiilor.
Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente

clădirilor.
Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton.
Amenajarea spaţiilor publice, realizarea construcţiilor şi a mobilierului urban se va

realiza  numai  pe  bază de documentaţii  de  specialitate  aprobate,  a  certificatelor  de
urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată. 

Art. 13 Imprejmuiri
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Se recomanda a  nu  se  imprejmui  spre  strada  lotul.  Daca  se  doreste  sa  aibe
inaltimea  de  maximum  2,00  m.  din  care  un  soclu  opac  de  0,60  m  si  o  parte
semitransparentă (maxim 20% opacitate).

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim
2,00 m. 
4. Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului  
Procentul de ocupare  a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata
la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T =   35%
Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului 

Coeficientul  de  utilizare  –  C.U.T.  reprezinta  raportul  dintre  totalul  ariei  construite
desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T.= 1,05

UTR- Lc
1. Generalitati 
Art. 1. UTR 2 este zona de locuinte in regim colectiv.

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei :
Art. 2. Utilizari permise

• construcţii pentru locuire colectiva
• plantaţii înalte, medii şi joase
• elemente de infrastructura
• sistem  de  alei  şi  platforme  cu  stratificare  permeabilă  pentru  circulaţii

pietonale şi velo 
• mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în

aer liber compatibile 
• edicule, componente ale amenajării peisagere 
• locuri de joaca pentru copii

Art. 3. Utilizari permise cu conditii
• unităţi de alimentaţie publică maxim 120mp.desfasurati, mici ateliere sau

mica producţie casnica, servicii  profesionale, servicii de proximititate sau
manufacturiere  cu  condiţia  sa  nu  implice  mai  mult  de  5  persoane,
activitatile sa se desfasoare in interiorul  cladirii,  sa nu produca poluare
fonica, să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente care să
le facă incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate
toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi alte pericole.

• funcţiunea de cazare publica, cu condiţia absenţei în vecinătate a unor
alte funcţiuni care să o deranjeze sau pe care s-o deranjeze.

• orice  alte  activitati  compatibile  cu  activitatea  de  locuire  fara  a  afecta
locuirea din vecinatate.

Art. 4. Utilizari interzise
• constructii  cu  functiune  comert  en-gros,  cresterea  animalelor  de

produc ie, construc ii industriale, depozite de deseuriț ț
• construcţii  care adăpostesc orice activităţi  poluante, nocive generatoare

de zgomote sau imorale;
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• se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de
materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate,
platforme cu suprafete deteriorate, constructii  degradate, terenuri  lipsite
de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri
etc.;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:
Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).
Parcela de locuinte colective in suprafata 1010 mp.identificata prin lot 1.
Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii 
Construc iile se vor amplasa izolat conform cu alinierea stabilită prin planşa deț

reglementări urbanistice. Cladirea tip locuinta colectiva cu regim mic de inaltime va 6m
fata de aliniamentul de pe strada propusa de 20m, la min. 4 m şi max. 6m fata de
strada de 24m.

Fata de limita de est la 10m si fata de limita de sud la H/2 m.
Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face

ţinând cont de profilul funcţional al clădirilor, în aşa fel încât să nu fie umbrite spaţiile
construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală. 

In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu
se permite nici o constructie cu exceptia celor pentru utilitati, imprejmuirilor aleilor de
acces  si  platformelor  cu  parcaje  de  maxim  0,40  m  inaltime  fata  de  cota  terenului
anterioara lucrarilor de terasament. 

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Se vor asigura doua accese carosabile din trama stradală proiectată, de 7m si 4m.

latime fiecare.
Art.8 Staţionarea autovehiculelor 
Staţionarea  vehiculelor  corespunzătoare  utilizării  construcţiilor  trebuie  să  fie

asigurată în interiorul fiecărei parcele. Astfel s-au propus 17 locuri de parcare pentru
zona de locuinte colective asigurate la sol.

Autorizaţia  de  construire  poate  fi  refuzată  în  situaţia  imposibilităţii  rezolvării
staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă.
Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G.
525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare.
Este interzisă transformarea spaţiilor  verzi  de aliniament în spaţii  pentru garaje sau
parcaje.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este P+2E+M, H la cornisa = 13m.
Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje
si arhitectura cu cladirea principala; Acoperirea se recomandă a fi tip sarpanta.

Se interzice folosirea de materiale strălucitoare.
Se recomandă culorile  calde pentru  finisajele  exterioare,  sau folosirea culorilor

naturale ale materialelor ( aparente).
Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Nu vor fi date in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi racordate la
reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.
Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce
prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale:
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- branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este
obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. 
- ape pluviale orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să
nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.

Alimentarea cu energie electrică
Instalaţiile  trebuie  să  permită  racordul  subteran  la  reţelele  stradale.  Instalaţiile  de
alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie
electrica se va face subteran.

Telefonie
Instalaţiile  trebuie  să  permită  racordul  subteran  la  reţelele  stradale.  Instalaţiile  de
alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului  arhitectural  al  construcţiei  sau  zonei  înconjurătoare.  Se  vor  realiza  de
preferinţa reţele subterane

Reţea alimentare cu gaze
Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran.Reţelele de alimentare cu gaze şi

racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.
Clădirile  vor  fi  echipate  cu  echipamente  nepoluante  si  agrementate  tehnic  care  nu
periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului . Centralele şi
punctele termice vor fi  înglobate in clădire,  concepute în aşa fel  încât  să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la
distanţe  aflate  în  vigoare  la  data  realizării  lor,  impuse  de  funcţiunile  pe  care  le
adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul
regulament

Art. 12 Spa ii libere i spa ii plantateț ș ț
Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele construcţiilor

cat si zonele din fata construcţiilor. Acestea sunt private.
Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente

clădirilor.
Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton.
Amenajarea spaţiilor publice, amenajarea parcarilor verzi şi a mobilierului urban

se va realiza conform legii nr. 50 /1991 republicată. 
Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice, acestea

fiind dimensionate în funcţie de vântul dominant, de vecinătăţi si de mediu. 
Art. 13 Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada se recomanda a fi din vegetatie sau daca se construiesc
sa aiba o zona opaca de maxim 0,70m iar restul sa fie din materiale semitransparente
de maxim 2,00m(opacitate maxim 20%)
Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,00
m.

4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.
Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului  

Procentul de ocupare  a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata
la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T maxim =   30%
Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului 
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Coeficientul  de  utilizare  –  C.U.T.  reprezinta  raportul  dintre  totalul  ariei  construite
desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T.maxim = 1,20

UTR Zv
1. Generalitati 

Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei este de spa ii verzi amenajate (V) ț
2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei:

Art. 2. Utilizari premise 
- amenajari de spatii verzi si protectie, arbusti, mobilier urban, iluminat

public
- acces auto

Art. 3. Utilizari permise cu conditii
- constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala
- constructii pentru retelele tehnico-edilitare
- tonete si chisocuri provizorii

Art. 4. Utilizari interzise
- construcţii altele decat cele de la alin.2 şi 3

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR:
Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).
Lotul este numerotat 4 in suprafata  de 125 mp.
Art.  6  Regulile  de amplasare si  retrageri  minime obligatorii  –  nu este

cazul 
Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatori
Se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile

(pentru întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. 
Art.8 Staţionarea autovehiculelor 
Parcajele  vor  respecta  R.G.U.  si  legisla ia  specifică  in  vigoare,  precum  siț

zonele stabilite prin plansa de reglementări urbanistice stabilite pentru parcări.
Art. 9 Regimul maxim de inaltime - nu este cazul.
Art. 10 Aspectul exterior al construc iilorț
Conform unor studii de specialitate avizate conform legii.
Art. 11  Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
In  functie  de  destinaţia  aleasă  se  vor  conforma  şi  dotările  utilitare  prin

elaborarea unor proiecte de specialitate
Art. 12  Spatii libere si plantate
Amenajarea spaţiilor public se va realiza numai pe bază de documentaţii de

specialitate  aprobate,  a  certificatelor  de  urbanism  şi  autorizaţiilor  de  construire,
eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton.
Art. 13. Imprejmuiri
Nu este cazul.
4.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.
Art.14.Procentul de ocupare al terenului - nu este cazul.
Art.15 C.U.T - nu este cazul.
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