REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
A. Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat R.L.U.) aferent P.U.Z.
reprezintă o piesă de bază în aplicarea P.U.Z. el întărind şi detaliind
reglementările din P.U.Z. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) cuprinde
reglementările referitoare la utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor pe
teritoriul intravilan din zona studiată, explicitând prevederile PUG - ului şi
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor .
Prescripţiile cuprinse în R.L.U. sunt obligatorii pe întegul teritoriul ce face
obiectul P.U.Z.
2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE
Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se elaborează în conformitate cu :
- Legea nr. 50/1991 - republicată în 1996 - privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.
- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi
conţinutul documentaţiilor.
- H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea „Regulamentului General de
Urbanism”.
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor
locale de urbanism” indicativ G.M. – 010 - 2000.
De asemenea, la elaborarea Regulamentului au fost considerate prevederile actelor
legislative sau normative specifice sau complementare domeniului astfel :
* Constituţia României
* Codul Civil
* Legea nr. 18/1991 republicată 1998 - privind Fondul funciar
* Legea nr. 69/1991 republicată 1996 - privind Administraţia publică locală
* Legea nr. 82/1998 - legea drumurilor
* Legea nr. 33/1991 - privind exproprierea pt. cauză de utilitate publică
* Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii
* Legea nr. 137/1995 republicată 2000 - privind protecţia mediului
* Legea nr. 7/1996 - privind cadastrul şi publicitatea imobiliară
* Legea nr. 84/1996 - privind îmbunătăţirile funciare
* Legea nr. 41/1995 - privind protejarea patrimoniului cultural naţional
* Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 - privind protecţia patrimoniului arheologic
* Legea nr. 56/1992 - privind frontiera de stat
* Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic
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Legea nr. 107/1996 - Legea apelor
Legea nr. 106/1996 - privind protecţia civilă
Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică
Legea nr. 219/1998 - privind regimul juridic al concesiunilor
Legea nr. 114/1996 - legea locuinţei
Legea nr. 71/1996 - de aprobare a PATN - secţiunea I - căi de comunicaţie
Legea nr. 171/1997 - de aprobare a PATN - secţiunea II – ape
Legea nr. 5/2000 - de aprobare a PATN – secţiunea III – zone protejate
Legea nr. 124/1995 - privind apărarea împotriva dezastrelor
Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
HGR 101/1997 - privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară
HGR 571/1997 - privind avizarea şi autorizarea PSI
Ord. Min. Sănătăţii nr. 331/1999 privind avizarea şi autorizarea sanitară
a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice
Ord. Min. Sănătăţii nr. 536/1997 - privind normele de igienă
Ord. M.A.P.P.M. nr. 125/1996 - privind activităţile cu impact la mediu
Ord. M.Ap.N. nr. 46 şi 109/1997 - privind adăposturile de apărare civilă
Normativul P 118 - 1999 - privind protecţia la foc a construcţiilor

Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de
urbanism în conformitate cu condiţiile specifice ale localităţii, precum şi al
Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. pentru zona ce face obiectul
P.U.Z.- ului.
3.

DOMENIUL DE APLICARE A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Odată aprobat, împreună cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie act de
autoritate al administraţiei publice locale.
Prevederile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea,
autorizarea şi realizarea construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul intravilan
cuprins în zona studiată în limitele teritoriului administrativ local.
În procesul de aplicare a prevederilor documentaţiei de urbanism, serviciile tehnice de
specialitate ale administraţiei publice locale desfăşoară următoarea procedură :
* se identifică amplasamentul terenului pentru care se solicită certificatul de
urbanism şi unitatea sau subunitatea funcţională.
* din fişa subunităţii respective se extrag reglementările specifice pentru funcţiunea
solicitată (permisiuni, condiţionări, servituţi, restricţii, interdicţii, indicatori urbanistici,
regim de aliniere etc.)
* din capitolele – „Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor” şi din cap.
– „Zonificarea funcţională”, se identifică prevederile generale şi condiţiile de
autorizare a construcţiilor şi amenajărilor.
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* după caz, la acestea se adaugă prescripţiile particulare stabilite prin documentaţiile
locale de urbanism aprobate (PUZ) şi se elaborează certificatul de urbanism pentru
terenul şi funcţiunea indicate prin cerere, cu înscrierea tuturor reglementărilor identifi –
cate şi a avizelor şi acordurilor care vor fi obţinute pentru proiectul investiţiei anterior
autorizării acesteia.
AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR
La autorizarea construcţiilor se vor avea în vedere regulile de bază privind ocuparea
terenurilor cuprinse în actele normative care statuează - direct sau indirect - utilizarea
şi ocuparea terenurilor în intravilanul localităţilor şi în incinte. Orice autorizaţie de cons ruire va fi eliberată cu respectarea cu prioritate a protecţiei domeniului public şi a
regimului juridic al acesteia înscrise în Constituţia României, în Legea nr. 213/1998 şi
în Legea nr. 18/1991 republicată în 1996, Legea 84/1996, Legea 41/1995,
Legea 56/1992, Legea 107/1996, Legea 82/1998.
Conform Regulamentului general de urbanism se va urmări :
1. Păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului naţional natural şi
construit precum şi depistarea şi eliminarea sau diminuarea efectelor surselor de
poluare în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu - conform Legii mediului nr.
137/1995, legii Apelor nr. 107/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind
colaborarea autorităţilor publice locale cu Min. Sănătăţii.
Acordarea Autorizaţiilor de construire pentru aceste categorii de clădiri şi pentru
imobilele situate în zona lor de protecţie se va face cu respectarea Legii 50/1991
republicată 1996, a Legii nr. 41/1991 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
şi a ordinului comun MLPAT şi M.Culturii nr. 589 - 130/1991.


2. Asigurarea distanţelor normale de amplasare a zonelor protejate faţă de sursele
de poluare conform HGR 101/1997 privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară, ord. M.Sănătăţii nr. 331/1999 referitor la autorizarea obiectivelor cu
impact asupra sănătăţii publice şi ord. M. Sănătăţii nr. 981/1994.
3. Asigurarea securităţii construcţiilor conform Legii nr. 10/1995, normativului
P 100 - 2006 şi normelor PSI (vezi HGR 571/1998).
4. Realizarea construcţiilor în conformitate cu legea Protecţiei Civile nr. 106/1996
şi prevederea unor terenuri şi spaţii în scopul realizării de adăposturi pentru protecţia
populaţiei în caz de calamităţi. Toate proiectele pentru clădiri (noi sau extinderi –
amenajări) vor fi supuse avizării pe linie de protecţie civilă conform Ord. MApN nr.
109/1997.
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5. Realizarea construcţiilor cu asigurarea exigenţelor minimale privind funcţiunile,
suprafeţele, finisajele, dotările etc. înscrise în actele normative specifice (pentru locuinţe
vezi legea 114/1996).


6. Respectarea interesului public prin rezervarea cu prioritate a amplasamentelor
pentru obiectivele de utilitate publică (dotări, reţele de comunicaţie, reţele şi echipamente tehnico-edilitare, alte amenajări cu caracter public şi funcţional general conform art.
135 al. 4 din Constituţia României). După caz se va recurge la procedura de expropiere
pentru cauză de utilitate publică, stabilită prin Legea nr. 33/1994.
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire (desfiinţare) va fi
conforma cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată 1996
II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4.

REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI
ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT
4.1. Terenuri in extravilan
Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile libere din zona studiata este
permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări prevazute in P.U.Z.
utilizări permise :
- toate tipurile de construcţii cu respectarea zonificării funcţionale stabilite prin PUZ,
a normelor specifice funcţiunilor şi unitatilor înscrise în prezentul Regulament şi în
condiţiile legale de conformare a construcţiilor.
utilizări permise cu condiţii :
- construcţii situate în zone de protecţie a echipărilor tehnico-edilitare aşa cum sunt
ele determinate în planşa de reglementări edilitare a PUZ-ului.
4.2. Salubrizarea teritoriului
În scopul protecţiei mediului natural şi antropic cât şi în scopul apărării
interesului public, a stării de sănătate a populaţiei şi protejării imaginii estetice
a peisajului, se va organiza şi asigura salubrizarea teritoriului din zona studiata.
Se vor consulta : Legea mediului nr. 137/1995 republicată în 2000, Ordonanţa de
urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, Ordinele Min.Sănătăţii nr. 536/1997
privind normele de igienă şi nr. 331/1999 privind avizarea activităţilor cu impact
asupra sănătăţii publice.
Soluţiile adoptate în procesul de proiectare, la autorizare, în execuţie şi în
exploatarea construcţiilor şi amenajărilor vor avea în vedere asigurarea eliminării
controlate şi igienice a deşeurilor de orice fel (solide, lichide, gazoase) şi provenind de
la spalatoria propusa, instituţii de servicii, căi de comunicaţie , zone verzi publice sau
private, plantaţii etc).
4.2.1. În principal deşeurile solide care fac obiectul colectării şi anihilării prin
intermediul serviciului public de salubrizare sunt :
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- deşeuri asimilate cu cele menajere provenite de la instituţii, servicii, birouri
- deşeuri provenite din construcţii - demolări
- deşeuri stradale - inclusiv zăpada
- deşeuri provenite din spaţiile verzi publice, parcuri
Este interzisă cu desăvârşire abandonarea, aruncarea sau depozitarea neautoriza tă şi necontrolată a deşeurilor de orice fel pe teren indiferent de proprietatea sau
folosinţa terenurilor sau de provenienţa deşeurilor.
Serviciile publice de salubrizare sau societăţile specializate vor asigura pentru întreg
teritoriul administrativ al mun. Rosiorii de Vede :
- colectarea selectivă la generator a deşeurilor reciclabile
- colectarea deşeurilor de tip menajer şi asimilate
- colectarea deşeurilor stradale şi a celor din zone verzi publice, a zăpezii
- colectarea deşeurilor de volum şi a celor din construcţii
- transportul deşeurilor la intervalele de timp normate, după caz, la depozitul de
deşeuri urbane, la platformele de zăpadă
În jurul unităţilor care produc disconfort şi riscuri sanitare se vor asigura urmatoarele
distanţe faţă de funcţiunile protejate (locuinţe, instituţii )
- platforme şi puncte de colectare a gunoiului menajer - 5 m. faţă de locuinţe.
4.2.2. Deşeurile lichide sau cele transportate prin diluţie în lichide, în funcţie de
categoria generatorilor şi modul de colectare - transport şi tratare sunt :
- ape pluviale colectate de pe alei si cladiri în de canalizare propusa în sistem unitar .
- La autorizarea execuţiei tuturor construcţiilor sau amenajărilor publice sau
private,
Indiferent de categoria funcţiunilor şi de amplasamentul acestora în zona studiata se
vor asigura măsurile şi echipamentele necesare colectării şi transportării în vederea
tratării şi epurării apelor uzate şi a dejecţiilor.
Este interzisă cu desăvârşire descărcarea apelor uzate, periculoase sau a dejecţiilor
neepurate în şanţurile străzilor sau ale drumurilor, în sistemele de desecare, pe tere –
nurile agricole sau pe platforme neamenajate şi neimpermeabilizate.
Compania publică de gospodărie comunală va extinde aria teritorială a serviciilor
publice în domeniu.
REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR
ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
5.1. Expunerea la riscuri naturale
5.

Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale, cu excepţia celor care au drept scop limitarea efectelor acestora este
interzisă.
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Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100-2006 teritoriul
Municipiul Roisiorii de Vede se găseşte în zona „D” având coeficienţii Tc=1.5 s,
ag=0.16 g.
La proiectarea, autorizarea şi executarea construcţiilor se vor respecta
prescripţiile actelor normative în vigoare astfel :
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii
- Legea nr. 137/1995 reublicata 2000 - legea protecţiei mediului
- Legea nr. 107/1996 - legea apelor
- Legea nr. 84/1996 - legea îmbunătăţirilor funciare
- Legea nr. 124/1995 - privind apărarea împotriva dezastrelor
- Ordinul M.Sănătăţii 536/1997 - privind norme de igienă
- Normativul P 100-2006 - privind proiectarea antiseismică a construcţiilor
- Normativul P.7 - privind terenurile sensibile la umezire.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zonele cu riscuri naturale se va
face astfel :
- zone cu terenuri dificile de fundare :
- proiectarea construcţiilor amplasate în aceste zone se va baza obligatoriu pe date
obţinute din minim două sondaje geotehnice conf. STAS1243/1988 şi cu respectarea
normelor specifice de proiectare a structurilor.
5.2. Expunerea la riscuri tehnologice
Este interzisă autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnolo gice majore (pericol de incendii, explozii, radiaţii, poluare a factorilor de mediu) şi în
zonele de protecţie a sistemelor de alimentare cu energie electrică.
Fac excepţie construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor
tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
La proiectarea, autorizarea şi executarea construcţiilor şi amenajărilor se vor respecta
prescripţiile actelor normative în vigoare astfel :
- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcţiilor
- Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explovize
- Legea nr. 134/1995 - Legea petrolului
- Legea nr. 124/1995 privind apărarea împotriva dezastrelor
- Legea nr. 82/1998 - Legea drumurilor
- HGR nr. 486/1993 privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi
instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc
- HGR nr. 51/1992; HGR nr. 616/1993; HGR nr. 71/1996 şi normativul P 100 - 1998
privind norme PSI
- Ord. M. Sănătăţii 331/1999 privind avizarea obiectivelor cu impact asupra sănătăţii
publice
- Normativ departamental nr. 3915 privind conductele de transport gaze naturale
- Normativ PE104 şi ILI ip.5 privind reţelele de transport energie electrică.
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În zonele expuse la riscuri tehnologice menţionate mai sus se pot emite autorizaţii de
execuţie a lucrărilor astfel :

utilităţi permise :
- orice fel de lucrări la obiectivele respective
- orice fel de construcţii sau amenajări care au ca scop prevenirea ori limitarea
efectelor riscurilor.
utilizări permise cu condiţii :
- orice fel de construcţii sau amenajări cu condiţia respectării servituţilor de utilitate
publică (a zonelor de interdicţie, condiţionare, protecţie), a exigenţelor privind
rezistenţa, stabilitatea, siguranţa în exploatare, protecţia la foc şi la zgomot precum şi
a normelor sanitare privind distanţele de amplasare a funcţiunilor protejate faţă de
sursele de risc, cu avizele prealabile al deţinătorului sau administratorului sursei şi al
autorităţilor publice specializate.


5.2.3
utilităţi interzise :
- orice fel de construcţii sau amenajări a căror amplasare este interzisă sau conditio nată de normele menţionate mai sus.
5.3. Asigurarea echipării edilitare
Este interzisă autorizarea construcţiilor şi amenajărilor fără asigurarea echipării
edilitare a acestora la nivelul de exigenţă necesar asigurării protecţiei factorilor de
mediu şi a vecinătăţilor amplasamentului.
Echiparea edilitară a construcţiilor şi amenajărilor se va face prin racordarea la reţelele
publice existente în zonă.
5.4. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre
funcţiunea autorizată şi funcţiunea dominantă a zonei, cu funcţiunile învecinate
amplasamentului, respectiv cu funcţiunile de bază proiectate.
5.4.1. În PUZ sunt stabilite zonele funcţionale cu menţiunea că acestea cuprind pe
lângă funcţiunile dominante, de bază şi funcţiuni complementare compatibile sau
colaterale, care servesc funcţiunile dominante.
La amplasarea funcţiunilor complementare sau colaterale în interiorul unor zone
funcţionale se vor avea în vedere normele generale şi cele speciale privind distanţele
de protecţie pentru eliminarea factorilor de risc tehnologic şi de poluare, protecţie la
zgomot, la mirosuri, etc (vezi Ord. M.Sănătăţii nr. 536/1997).
5.5.

Procentul de ocupare a terenului - POT
Coeficientul de utilizare a terenului - CUT
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Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor se face cu condiţia încadrării în
indicii POT şi CUT maximali stabiliţi pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională.
Indicatorii POT şi CUT stabiliţi pentru o zonă sau subzonă funcţională şi pentru un
UTR sunt valabili şi obligatorii pentru fiecare parcelă apaţionătoare zonei.
In cadrul PUZ au fost stabiliti POT = 85.00 % ; CUT = 2,0.
Indicatorii POT şi CUT vor fi corelaţi de asemenea cu regulile stabilite pentru
amplasarea faţă de aliniament, pentru amplasarea în cadrul parcelei, pentru
asigurarea acceselor şi parcajelor, pentru stabilirea înălţimii construcţiilor, pentru
asigurarea spaţiilor verzi şi cu prevederile Codului Civil privind amplasarea în cadrul
parcelei şi faţă de vecinătăţi.
5.6. Lucrări de utilitate publică
Prin PUZ au fost stabilite lucrările de utilitate publică care vor asigura funcţionarea
optimă a zonei urbane şi relaţiile acesteia cu teritoriul. Amplasamentul acestor lucrări
este delimitat şi precizat în planşe.
Actele normative care guvernează acest domeniu sunt :
- Constituţia României
- Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- Legea nr. 69/1991 republicată 1996 privind administraţia publică locală
- Codul Civil
Utilitatea publică se declară prin acte de autoritate publică conform legii.
Pe terenurile rezervate prin PUZ pentru lucrări de utilitate publică este interzisă
autorizarea şi executarea altor construcţii sau amenajări de interes privat sau având
alte destinaţii.
Prin excepţie, pe aceste terenuri se pot autoriza construcţii şi amenajări provizorii cu
precizarea limitei de existenţă până la realizarea lucrării de utilitate publică.
Sunt de utilitate publică următoarele obiective existente şi propuse in zona:
- căile de comunicaţie rutiere şi pietonale
- deschiderea de străzi noi, alinierea şi lărgirea străzilor şi sistematizarea
intersecţiilor rutiere
- sistemele de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, termoficare,
telecomunicaţii, canalizare
- instalaţii şi echipamente pentru protecţia mediului
- aliniamentul la stradă, regimul de înălţime, volumetria şi aspectul clădirilor şi al
împrejmuirilor, indicatori POT şi CUT pentru orice tip de construcţie publică sau privată
- siguranţa, stabilitatea şi protecţia la incendiu ale oricăror construcţii
- obligaţia oricărui proprietar sau investitor a a asigura protecţia factorilor de mediu.
6. REGULI DE AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR ŞI
RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
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6.1. Orientarea faţă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi recomandarilor
de orientare faţă de punctele cardinale prevăzute în anexa 3 la R.G.U., în Normele de
igienă aprobate cu ord. M.Sănătăţii 536/1997 şi în STAS 6221 - iluminatul natural al
încăperilor.
Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale va asigura însorirea, iluminatul
natural, perceperea mediului ambiant din spaţiile închise şi asigurarea cerinţelor
specifice legate de funcţiunea clădirii.
Asigurarea duratei minime de însorire se face prin orientarea şi dimesionarea clădirilor
şi prin asigurarea distanţelor optime şi normate.
Pentru construcţiile de locuinţe se va asigura în fiecare încăpere de locuit amplasata
pe faţada sud minim 1,5 ore de însorire la solstiţiul de iarnă, dar recomandabil cel puţin
în jumătate din numărul încăperilor.
1.
6.2. Amplasarea faţă de aliniament
2.
Aliniamentul initial al strazii nu mai poate fi respectat in cazul asta, pentru ca
noua constructie (terasa) se va extinde pana langa strada. Din acest motiv, prin
aceasta documentatie se cere o exceptie de la frontul construit pentru constructii de
genul terase de consum pentru unitatile de alimentatie publica, in cazul in care acestea
nu obtureaza in niciun fel fluxul pietonal de pe trotuar.
6.3. Amplasarea în interiorul parcelei
În relaţie cu limitele laterale şi posterioare ale parcelei, construcţiile pot fi amplasate :
- în regim închis (înşiruite, în regimul curţilor închise sau deschise pe una sau mai
multe laturi) cuplate la calcan
- în regim cuplat - alipite pe calcan, în pereche, pe limita dintre parcele
- înşiruite - alipite în front continuu
- în regim izolat, cu retrageri faţă de ambele limite laterale ale parcelei.
Cuplarea sau retragerea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare vor avea în
vedere :
- prevederile Codului Civil
- normele de prevenire a incendiilor şi intervenţia la incendiu
- normele sanitare privind distanţele între funcţiuni protejate şi funcţiuni generatoare
de noxe, asigurarea iluminatului natural etc.
- normele speciale de proiectare (protecţie, tehnologii).
6.3.1. - Codul civil limitează dreptul de proprietate prin servitutea de vedere catre
parcelele învecinate, stabilind ca distanţe minime obligatorii faţă de limitele de
parcelă :
- 1,90 m pentru ferestrele sau balcoanele amplasate pe o faţadă paralelă cu limita
(vedere directă)
- 0,60 m pentru ferestrele sau balcoanele amplasate pe o faţadă perpendiculară pe
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limită (vedere indirectă).
De asemenea Codul Civil obligă la protecţia imobilelor vecine privind scurgerea
naturală a apelor de pe teren, faţă de apele din ploi scurse de pe acoperiş, faţă de
funcţiunile poluante ale gospodăriei, plantaţii, etc. (a se vedea Codul Civil art. 576
până la 643).
6.3.2. - Normele de protecţie la incendiu stabilesc condiţii care să asigure :
- limitarea propagării incendiului între construcţiile învecinate (distanţe de protectie
pereţi antifoc, etc.)
- asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiunilor de intervenţie şi de salvare, după
caz pe una sau două laturi ale construcţiei, prin alei, pasaje auto sau pietonale având
dimensiunile şi caracteristicile normate.
6.3.3. - Normele sanitare stabilesc distanţe minime între funcţiuni (locuinţe, dotari ,
anexe gospodăreşti, unităţi productive, etc) care să asigure :
- însorirea şi iluminatul natural al încăperilor
- condiţii de vizibilitate asupra peisajului
- protecţia la vecinătăţi (zgomot, emisii poluante, mirosuri. etc.)
- întreţinerea clădirilor şi a spaţiilor dintre acestea.
A se vedea ordinul M. Sănătăţii nr. 536/1997.
6.3.4. - Normele speciale de proiectare stabilesc - după caz - distanţe minime între
funcţiuni sau limite de parcelă care să asigure :
- funcţionarea corectă şi fără riscuri a proceselor tehnologice
- stabilitatea şi siguranţa în exploatare a clădirilor
- protecţia şi securitatea activităţilor şi a valorilor adăpostite.
Sunt interzise cuplările între funcţiuni protejate şi unităţi de producţie sau alte funcţiuni
poluante (inclusiv la calcan).
Distanţele de protecţie stabilite prin normele generale sau speciale se asigură
obligatoriu prin grija, pe terenul şi pe cheltuiala investitorului care solicită autorizarea
construcţiei noi, fără a limita dreptul de proprietate al imobilelor învecinate sau a
introduce vreo servitute asupra acestora. Excepţie fac situaţiile în care există acceptul
autentificat al proprietarului vecin sau o hotărâre judecătorească definitivă (inclusive
pentru cauza de utilitate publică).
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
7.1. Accese carosabile
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
asigurării accesului din drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile accesului trebuie să permită intervenţia mijloacelor de
stingere a incendiilor.
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Gabaritele recomandabile de trecere a autospecialelor de intervenţie la incendiu vor fi
de 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime (minim 3,0 x 3,5 m).
Accesul pietonal al personalului de intervenţie şi de salvare va avea gabaritul minim de
1,50 m lăţime şi 1,90 m înălţime.
Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile publice
atunci când condiţiile locale sau funcţiunile nu permit sau nu justifică realizarea
acestora (anexe gospodăreşti, construcţii de categ. D de importanţă redusă, etc.), caz
în care se va obţine avizul prealabil al unităţii de pompieri.
7.2. Accese pietonale
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accesele pietonale, dintr-un drum public, potrivit importanţei şi
destinaţiei construcţiilor în condiţii de confort şi siguranţă.
Accesele pietonale din drumul public şi până la uşa de acces în clădirile publice, va fi
astfel conformat încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc
mijloace specifice de deplasare, indiferent de anotimp (vezi Normativ CPH 193).
Asigurarea acceselor pietonale se admite şi prin servitute de trecere obţinută în
condiţiile legii, printr-o proprietate vecină.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, canalizare şi energie
electrică.
Prin derogare, cu avizul organelor sanitare şi de protecţie a mediului, se admite
asigurarea utilităţilor prin soluţii locale individuale sau de grup, realizate conform
normelor sanitare şi cu obligaţia scrisă şi autentificată a beneficiarului de a racorda
construcţia la reţelele publice atunci când acestea se vor realiza.
De asemenea, după caz, se admite autorizarea construcţiilor dacă beneficiarul suportă
cheltuielile legate de prelungirea sau sporirea capacităţii reţelelor existente.
Costul lucrărilor de racordare şi de branşare a construcţiei la reţelele edilitare se
suportă în întregime de beneficiarul construcţiei.
Lucrările de extindere sau mărire de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează parţial sau integral de beneficiar conform contractului încheiat cu autoritatea
publică. În această situaţie, aceste lucrări revin domeniului public şi se administrează
potrivit legii.
Reţelele de apă, canalizare, energie termică şi alte utilităţi aflate în serviciul public
alături de reţeaua de străzi, cu traseele cărora sunt de regulă asociate, sunt
proprietatea publică a municipiului.
Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi telecomunicaţii sunt proprietatea
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
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Reţelele publice menţionate mai sus, intră în proprietatea publică indiferent de modul
şi sursa de finanţare a lor.
La autorizarea executării reţelelor edilitare se vor respecta prevederile normelor
tehnice specifice (STAS 8591/1, ord. M.Transp. nr. 50/1998, ord. M.Sănătăţii nr.
536/1997 etc).
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR
PENTRU CONSTRUCTII
9.1. Parcelarea
Autorizarea executării parcelărilor este permisă în condiţiile respectării prevederilor
art. 30 din Regulamentul General de Urbanism.
Orice operaţiune de parcelare şi deschideri de străzi se face cu autorizaţia preala bilă a primăriei.
Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
- să aibă asigurate accesele necesare auto şi pietonale din domeniul public,
dimensionate conform normelor
- să aibă condiţii de echipare tehnico-edilitară a construcţiilor
- să asigure posibilitatea respectării distanţelor între construcţii conform normelor
(PSI, însorire, etc)
- să aibă forme şi dimensiuni care să permită amplasarea şi conformarea
construcţiilor dorite cu încadrarea în normele tehnice specifice.
În cazul efectuării unei operaţiuni de parcelare în vederea concesionării
terenurilor proprietate de stat se vor respecta suprafeţele prevăzute în Legea
nr.50/1991 republicată 1996.
9.2. Înălţimea construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea regimului de inaltime
prevăzut în PUZ .
Regimul de înălţime rezultă din înălţimea medie a zonei, fără ca diferenţa de înălţime
să depăşească cu mai mult de două nivele clădirile imediat învecinate.
Fac excepţie construcţiile pentru care Certificatul de urbanism se eliberează în baza
unui Plan urbanistic de detaliu aprobat conform legii, soluţiile fiind justificate din punct
de vedere funcţional şi compoziţional-urbanistic.
Prin certificatul de urbanism autoritatea publică va putea impune regimul strict de
înălţime, alinierea orizontală a cornişelor, golurilor etc.
9.3. Aspectul exterior al construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitive aparţine
domeniului public.
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Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care prin aspect architectural
(volumetrie, conformare, rapoarte plin - gol, materiale utilizate la faţade şi învelitori,
paletă cromatică, regim de înălţime etc.) depreciază valoarea sitului şi contravine
tradiţiilor culturale şi locale, este interzisă.
Construcţiile noi pot avea calcane numai dacă acestea vor putea fi acoperite de vecini.
Prin demolarea construcţiilor şi înlocuirea lor cu altele noi este interzis a se lăsa
descoperite calcanele vecinilor.
Pentru amplasamentele situate în zone protejate se vor obţine acordurile prealabile
ale autorităţilor publice specializate.
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE,
ZONE VERZI, ÎMPREJMUIRI
10.1. Parcaje
Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare
se face numai dacă acestea sunt asigurate, prin grija investitorului, în afara domeniului
public.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat dupa cum urmeaza
2.1. Pentru clădiri administrative - birouri – minim 1 parcare pentru 5 angajaţi (5mp S
utilă birou/ angajat), la care se adaugă 20% din total parcări rezultate pentru
clienţi.
2.4. Pentru spaţii comerciale în clădiri independente:
- minim 1 loc de parcare pentru 40 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei
pentru complexe comerciale de peste 1.000 mp.
10.2. Spaţii verzi şi plantate
Autorizaţia de construire va dispune obligativitatea menţinerii sau realizării de spaţii
verzi şi plantate în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, cu încadrarea în
normele minimale înscrise în anexa 6 la RGU.
Prin spaţii verzi şi plantate se înţelege totalitatea amenajărilor efectuate pe terenul
liber al parcelei cu plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, grădini de flori,
gazon etc.
Se recomandă ca pe suprafeţele libere de construcţii să se asigure :
- plantarea cel puţin a unui arbore la 200 mp teren în zonele de protecţie si cel putin
40 % din suprafaţa de teren situată între aliniament şi clădiri.
Plantaţiile care se vor realiza la limita între proprietăţile vecine, dacă nu există o
înţelegere între proprietari, vor fi amplasate faţă de limite la 2,0 m pentru arbori înalţi
şi 0,5 m pentru celelalte plantaţii şi garduri vii.
În zonele protejate sau cu servituţi stabilite conform pct. 2.9.1 şi 2.9.2. realizarea
plantaţiilor va fi avizată de autorităţile publice specializate (condiţii de vizibilitate,
securitate, siguranţă în exploatare, etc).
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10.3. Împrejmuiri
Împrejmuirile sunt construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar
amplasate pe limitele parcelei pentru a o delimita de domeniul public sau de parcelele
învecinate.
Împrejmuirile pot fi :
- la aliniament - care delimitează proprietatea privată de cea publică – aceste
împrejmuiri sunt de interes public
- pe limitele laterale sau posterioară ale parcelelor, realizate din raţiuni de protecţie
a proprietăţii
- împrejmuiri cu caracter temporar pentru delimitarea lucrărilor provizorii, de şantier.
Conformarea şi aspectul împrejmuirilor sunt determinate de:
- poziţia de parcelă
- funcţiunea construcţiei sau amenajării pe care o protejează
- caracteristicile cadrului urban construit şi natural
- modalităţile tradiţionale de realizare a împrejmuirilor în zonă
- mediu urban sau rural.
Elementele care caracterizează împrejmuirile sunt :
- elemente funcţionale (panouri, ziduri, stâlpi, soclu, porţi auto şi pietonale, protecţii la
partea superioară etc)
- elemente formale (înălţime, materiale de construcţie, plantaţii, mod de realizare opac
sau transparent, elemente decorative, culoare etc).
Toate terenurile intravilane, indiferent de forma de proprietate sau dacă sunt construite
sau nu, vor fi împrejmuite.
Recomandări privind realizarea împrejmuirilor :
- împrejmuirile noi se vor realiza cu încadrarea în caracterul şi tradiţa zonei
amplasamentului
- împrejmuirile la aliniament se recomandă a fi transparente şi agrementate cu
vegetaţie decorativă
- împrejmuirile opace sunt admise pentru funcţiunile care necesită o protecţie specială
sau în cazul menţinerii unor tradiţii ale zonei
Portiţele împrejmuirilor se vor deschide obligatoriu spre interiorul parcelei sau vor fi
glisante în planul împrejmuirii
- Împrejmuirile la aliniament se recomandă a avea un soclu plin de 0,4 - 0,6 m şi o
parte superioară de 1,5 - 1,8 m, transparentă
- Împrejmuirile laterale şi posterioare pot fi opace sau transparente funcţie de
opţiunile proprietarilor, având înălţimi între 1,8 şi 2,5 m
După amplasament şi funcţiunea protejată se pot adopta soluţii de împrejmuire din
elemente de mobilier urban sau plantaţii.
- Împrejmuirile provizorii ale organizărilor de şantier vor fi conformate astfel încât să li
se asigure stabilitatea şi siguranţa publică şi vor fi semnalizate şi vopsite distinct de
14

mediul ambiant.
- În zonele protejate şi cele cu servituţi instituite, împrejmuirile se realizează cu
acordul prealabil al autorităţilor publice specializate.
La realizarea împrejmuirilor se vor respecta prevederile Codului Civil.

Intocmit
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