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Regulament de urbanism 

 
1. Rolul Regulamentului local de urbanism 
2. Baza legala a elaborarii 
. Domeniu de aplicare. 

privind modul de ocupare al terenurilor 

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural 

Reguli cu privire la siguranţe construcţiilor şi la apărarea interesului public
. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Reguli cu privirea la echiparea edilitară 

rivire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii
. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri 

ionala 

subunităţi funcţionale  

V. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 

i teritoriale de referinta 
Regulament local de urbanism – U.T.R propus 
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REGULAMENT DE URBANISM
 
La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri
H.G. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.
În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism 
si amenajare a teritoriului aprobate conform legii, în cazul de fată  
,,CONSTRUIRE LOCUINTA,,                                                     
 

I. DISPOZITII GENERALE  
 

Art.1 – Rolul RLU 
Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza 
elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de 
urbanism.  
Regulamentul general de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de 
amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora. 
Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism 
cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.
Aria definita de prezentul Regulament de urbanism este
prin  C.F.nr.359312 Arad, situat în teritoriul intravilan
Se doreste realizarea unei zone pentru 
 
Art.2 – Baza legala a elaborarii
Regulamentul local de urbanism s-a elaborate pe baza urmatoarelor legi:
-HGR 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 
locuintelor(republicata)  
-Ordinul MLPAT 176/N/2000 – Ghidul priv
Urbanistic Zonal;  
-Legea fondului funciar(18/1991,republicata) 
-Legea cadastrului imobiliar (7/1996,republicata) 
-Codul Civil  
- -Legea 10/1995   
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REGULAMENT DE URBANISM
La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: 

amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată. 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor
H.G. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului. 
În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism 
si amenajare a teritoriului aprobate conform legii, în cazul de fată  ELABORARE  P.U.Z. SI R.L.U. 

,,                                                      

Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza 
elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de 

anism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de 
amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora.  
Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism 

prind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor. 
Aria definita de prezentul Regulament de urbanism este zona cu suprafată de 643 mp, identificat

situat în teritoriul intravilanul Mun. Arad. 
pentru locuinta individuala. 

Baza legala a elaborarii 
a elaborate pe baza urmatoarelor legi: 

HGR 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
01 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului 

Legea fondului funciar(18/1991,republicata)  
Legea cadastrului imobiliar (7/1996,republicata)  
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REGULAMENT DE URBANISM 

pentru realizarea locuintelor 

În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism 
ELABORARE  P.U.Z. SI R.L.U.  

Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza 
elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de 

anism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de 

Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism 

identificata  in prezent 

01 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

ind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului 



 

 

_S T A C O N S_ 
proiectare &consultanta 

 

 

     

 

ISO 
9.001 stacons_arad@yahoo.com 

www.stacons.ro 
J02/144/1997   CUI: RO 9330282

     

 

-Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national 
-Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national 
-Legea 351/2001 privind aprobarea Planul
– Reteaua de Localitati,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national 
natural;  
Prezentul Regulament Local de Urbanism se adauga la prevederile Regulamentului 
Local de Urbanism aferent PUG Arad, mun.Arad cu prevederile specifice zonei studiate, care face parte 
din intravilanul orasului Arad. 
 
Art.03 – Domeniu de aplicare 
Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construc
care face parte din intravilanul mun.Arad.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de interven
o stabilirea de indici urbanistici, regim de înăl

funcțiunea propusă în incint
Zona studiată are suprafaŃa de 
o acces auto propus din

ramane accesul din str.Tuberozei
o branșamente/racord la rețelele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și 

gaze naturale existente de
Incinta reglementata are suprafaŃa de 
doua loturi, cu folosinta actuala teren 
Lotul nr.1 va avea suprafata de 421 mp
executie, 
Lotul nr.2 va fi in partea de Est, partea posterioara a terenului, acesta va avea suprafata de 
stradal va avea dimensiunea de 14.83 m iar adancimea terenului de 15.03m 
str. Orizontului 
Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcŃiuni, cea reziden
unifamiliala.. 

Funcțiunea principală solicitată de investior este
Funcțiuni complementare:  
 - dotări tehnico-edilitare  
- sistematizarea verticală a terenului.
- acces, parcaj, alei pietonale. 
- amenajare zone verzi. 

 
Destinatia si folosinta terenului nu se schimba ramane zona rezidentiala 
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Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea II 
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea III 
Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea IV 
Reteaua de Localitati,cu modificarile si completarile ulterioare;  

Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea V 

gulament Local de Urbanism se adauga la prevederile Regulamentului  
Local de Urbanism aferent PUG Arad, mun.Arad cu prevederile specifice zonei studiate, care face parte 

 
prinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pentru incinta studiată, 

parte din intravilanul mun.Arad. 
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de interven

ea de indici urbanistici, regim de înălțime, aliniamente, accese, etc. în concordanță cu 
țiunea propusă în incinta studiată – locuinta individuala; 

are suprafaŃa de 7000 mp, intervenŃiile urbanistice în zonă se referă la:
din strada Orizontului pentru lotul nr 2 in urma parcelarii

ramane accesul din str.Tuberozei; 
șamente/racord la rețelele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și 

gaze naturale existente de-a lungul drumului public 
are suprafaŃa de 643 mp conform Extras C.F.nr.359312 Arad,  care se va parcela in 

doua loturi, cu folosinta actuala teren cu constructii - AC.503/2020 P+E; 
421 mp cu acces existent din str.Tuberozei pe care exista constructie in 

va fi in partea de Est, partea posterioara a terenului, acesta va avea suprafata de 
stradal va avea dimensiunea de 14.83 m iar adancimea terenului de 15.03m - 14.92 m,  cu acces propus din 

terenului, acesta fiind destinat unei singure funcŃiuni, cea reziden

solicitată de investior este locuinta individuala; 

. 

terenului nu se schimba ramane zona rezidentiala - locuire in intravilan.
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Sectiunea II – Apa;  
Sectiunea III – Zone Protejate;  

Sectiunea IV  

Sectiunea V – Zone de risc 

Local de Urbanism aferent PUG Arad, mun.Arad cu prevederile specifice zonei studiate, care face parte  

țiilor pentru incinta studiată, 

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de intervenții: 
țime, aliniamente, accese, etc. în concordanță cu 

, intervenŃiile urbanistice în zonă se referă la: 
in urma parcelarii iar pentru lotul nr.1 va 

șamente/racord la rețelele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și 

are se va parcela in 

cu acces existent din str.Tuberozei pe care exista constructie in 

va fi in partea de Est, partea posterioara a terenului, acesta va avea suprafata de 222 mp, la frontul 
14.92 m,  cu acces propus din 

terenului, acesta fiind destinat unei singure funcŃiuni, cea rezidențială- locuire 

in intravilan. 
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II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
 
Art. 04  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului
natural si construit 
Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecŃie 
Art.05 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuŃie în vigoare privind noile construcŃii amplasate pe teren prin 
planul de reglementări urbanistice. 
Se vor respecta intrările şi ieşirile carosabile, precum şi sensurile de circulaŃie impuse.
Se vor lua măsuri de siguranŃă pentru construcŃiile edilitare.
Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de amplasament obținute confor
nr. 827 din 12.05.2022, eliberat de Primaria munivipiului Arad;

05.1 - Expunerea la riscuri naturale
Nu este cazul. 

05.2 - Expunerea la riscuri tehnologice
Nu este cazul. 
05.3- Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice 
În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt construcŃii cu funcŃiuni generatoare de riscuri tehnologice.
• Utilizări permise: 
Orice fel de construcŃii şi amenajări care au drept scop diminuarea sau eliminarea  riscurilor tehnologice. 
Asigurarea echiparii tehnico edilitare
• Utilizări permise cu condiŃii :
  Autorizarea  executarii constructiilor in zona se va face cu  conditia res
P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin prezentul regulament.
Pentru zona de locuinte:  
                                      P.O.T. max. 
              C.U.T. max.
• Utilizări interzise: 
ConstrucŃiile şi amenajările   
Construcțiile in zonele de servitute si protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica,gaze naturale,
canalizare și a căilor de comunicație.
 Constructii in zonele verzi prevazute prin acest P.U.Z.
 UnităŃi  industriale şi depozite. 
 
05.4 - Asigurarea echipării edilitare
Autorizarea executării construcŃiilor poate fi condiŃionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaŃiei 
efectuării, în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaŃi. 
Autorizarea executării construcŃiilor în corelare cu posibilităŃile de realizare a echipării edilitare se va face în 
următoarele condiŃii: 
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REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Art. 04  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului

Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătăŃile. 
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecŃie şi nici potenŃial balnear sau turistic.
Art.05 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuŃie în vigoare privind noile construcŃii amplasate pe teren prin 

Se vor respecta intrările şi ieşirile carosabile, precum şi sensurile de circulaŃie impuse. 
Se vor lua măsuri de siguranŃă pentru construcŃiile edilitare. 

țiile impuse prin avizele de amplasament obținute conform Certificatului 
Primaria munivipiului Arad; 

Expunerea la riscuri naturale 

Expunerea la riscuri tehnologice 

Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice  
În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt construcŃii cu funcŃiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Orice fel de construcŃii şi amenajări care au drept scop diminuarea sau eliminarea  riscurilor tehnologice. 
Asigurarea echiparii tehnico edilitare 

Utilizări permise cu condiŃii : 
Autorizarea  executarii constructiilor in zona se va face cu  conditia respectarii indicilor maximi admisibili  

P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin prezentul regulament. 

 =     40,00 %   
C.U.T. max. =       1.25   

țiile in zonele de servitute si protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica,gaze naturale,
și a căilor de comunicație. 

Constructii in zonele verzi prevazute prin acest P.U.Z. 

Asigurarea echipării edilitare 
Autorizarea executării construcŃiilor poate fi condiŃionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaŃiei 
efectuării, în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaŃi. 

în corelare cu posibilităŃile de realizare a echipării edilitare se va face în 
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REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 

Art. 04  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului 

şi nici potenŃial balnear sau turistic. 
Art.05 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 
Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuŃie în vigoare privind noile construcŃii amplasate pe teren prin 

Certificatului de Urbanism  

În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt construcŃii cu funcŃiuni generatoare de riscuri tehnologice. 

Orice fel de construcŃii şi amenajări care au drept scop diminuarea sau eliminarea  riscurilor tehnologice.  

pectarii indicilor maximi admisibili  

țiile in zonele de servitute si protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica,gaze naturale, apa 

Autorizarea executării construcŃiilor poate fi condiŃionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaŃiei 
efectuării, în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaŃi.  

în corelare cu posibilităŃile de realizare a echipării edilitare se va face în 
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• Utilizări permise: 
Orice fel de construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea 
corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanŃare asigurate de administraŃia 
publică, de investitorii interesaŃi sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii.
• Utilizări permise cu condiŃii :
 ConstrucŃiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligaŃiei efectuării lucrărilor de echipare 
edilitară aferente (în total), de către investitorii interesaŃi.  
• Utilizări interzise: 
Orice construcŃie care, prin dimensiuni, destinaŃie şi amplasare faŃă de zonele
asigurată (acoperite sub aspect teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din 
factorii interesaŃi.  
Autorizarea construirii în urma stabilirii condiŃiilor contractuale de realizare a
investitorii interesaŃi se va face numai în cazul în care, din corelarea cu celelalte reguli , rezultă că terenul este 
construibil şi există condiŃii de asigurare a echipării edilitare necesare
 
05.5- Asigurarea compatibilitătii functiunilor
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si 
functiunea dominanta a zonei, stabilita printr
dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie. 
Folosinta actuala si destinatia stabilita prin PUG 
urban LMu16b; 
Destinatia si folosinta actuala a terenului : situat in intravila
 
05.6 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca 
limita superioara stabilita prin prezentul
Se propune un POT maxim de 40%, CUT maxim de 
 
05.7 - Lucrări de utilitate publică
Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, 
pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa. 
Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza d
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 
Accesul propus pentru lotul nr.2  se va realiza din 
Accesul existent pentru lotul nr.1 din str. Tuberozei
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Orice fel de construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea 
ntru a cărei extindere sau realizare există surse de finanŃare asigurate de administraŃia 

publică, de investitorii interesaŃi sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii.
Utilizări permise cu condiŃii : 

după stabilirea, prin contract prealabil, a obligaŃiei efectuării lucrărilor de echipare 
edilitară aferente (în total), de către investitorii interesaŃi.   

Orice construcŃie care, prin dimensiuni, destinaŃie şi amplasare faŃă de zonele de echipare tehnico 
asigurată (acoperite sub aspect teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din 

 
Autorizarea construirii în urma stabilirii condiŃiilor contractuale de realizare a lucrărilor edilitare de către 
investitorii interesaŃi se va face numai în cazul în care, din corelarea cu celelalte reguli , rezultă că terenul este 
construibil şi există condiŃii de asigurare a echipării edilitare necesare 

compatibilitătii functiunilor 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si 
functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune 

izata de tesut urban si conformare spatiala proprie.  
Folosinta actuala si destinatia stabilita prin PUG -UTR 16 subzona predominant rezidentiala

Destinatia si folosinta actuala a terenului : situat in intravilan, categoria de folosinta  arabil

Procentul de ocupare a terenului 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca 

tabilita prin prezentul regulamentul de urbanism. 
%, CUT maxim de 1.25  din teren. 

Lucrări de utilitate publică 
Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, 
pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.  

ilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau de 
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.  

se va realiza din str. Orizontului, acesta va avea latimea de 5.0
Accesul existent pentru lotul nr.1 din str. Tuberozei este de 5.00 m; 
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Orice fel de construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea 
ntru a cărei extindere sau realizare există surse de finanŃare asigurate de administraŃia 

publică, de investitorii interesaŃi sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 

după stabilirea, prin contract prealabil, a obligaŃiei efectuării lucrărilor de echipare 

de echipare tehnico – edilitară 
asigurată (acoperite sub aspect teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din 

lucrărilor edilitare de către 
investitorii interesaŃi se va face numai în cazul în care, din corelarea cu celelalte reguli , rezultă că terenul este 

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si 
o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune 

subzona predominant rezidentiala  cu cladiri de tip 

de folosinta  arabil. 

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca 

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, 

ocumentatiei de urbanism sau de 

str. Orizontului, acesta va avea latimea de 5.00 m; 



 

 

_S T A C O N S_ 
proiectare &consultanta 

 

 

     

 

ISO 
9.001 stacons_arad@yahoo.com 

www.stacons.ro 
J02/144/1997   CUI: RO 9330282

     

 

Art. 06. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
 
06.1 - Orientarea fată de punctele cardinale
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de 
punctele cardinale, conform regulamentul
Orientarea construcŃiilor faŃă de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare şi 
tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinŃe: 
- asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic )
- asigurarea iluminatului natural 
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaŃiile închise ( confort psihologic )
- ConstrucŃiile de locuit  
   Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor
 
06.2 - Amplasarea fată de drumuri publice
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de  locuire  este permisă, cu respectarea zonelor de protecŃie 
a drumurilor delimitate conform legii. 
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administra

− construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse 

petroliere, reŃele termice, electrice, de 
Deservirea accesului auto urmează a se asigura dinspre 
Amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2
buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecŃiilor la nivel pe drumurile publice), privind 
amenajarea intersecŃiilor la nivel din interiorul localităŃilor.
Lucrările rutiere amenajate constau în principal din următoarele:

− amenajarea accesului auto prin racordarea directă 
− Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conŃinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

• Utilizări permise 
Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor urbanistice şi de 

amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru lucrările din zonele de
protecŃie. 

• Utilizări admise cu condiŃii
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care respectă 

prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv, conformarea 
volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi 
evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare.

Prin amplasare şi funcŃionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei p
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accese carosabile şi pietonale la aceste construcŃii vor fi 
amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
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Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Orientarea fată de punctele cardinale 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de 

regulamentului general de urbanism HG 525/1996 actualizată,AnexaNr.3,
Orientarea construcŃiilor faŃă de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare şi 
tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinŃe:  

asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic ) 

asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaŃiile închise ( confort psihologic )
 

Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor; 

Amplasarea fată de drumuri publice 
Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de  locuire  este permisă, cu respectarea zonelor de protecŃie 
a drumurilor delimitate conform legii.  
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administra

construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare;
conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse 

petroliere, reŃele termice, electrice, de telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de acest gen.
urmează a se asigura dinspre strada Orizontului; 

Amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2
2010 (Normativ pentru amenajarea intersecŃiilor la nivel pe drumurile publice), privind 

amenajarea intersecŃiilor la nivel din interiorul localităŃilor. 
Lucrările rutiere amenajate constau în principal din următoarele: 

prin racordarea directă la str. Orizontului, accesul va avea latimea de 5.00 m;
Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conŃinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

237/29.04.1998. 

Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor urbanistice şi de 
amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru lucrările din zonele de

Utilizări admise cu condiŃii 
Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care respectă 

prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv, conformarea 
volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi 
evitarea riscurilor tehnologice de construcŃie şi exploatare. 

Prin amplasare şi funcŃionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei p
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accese carosabile şi pietonale la aceste construcŃii vor fi 
amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
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Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de 
525/1996 actualizată,AnexaNr.3,pct.3.10. 

Orientarea construcŃiilor faŃă de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare şi 

asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaŃiile închise ( confort psihologic ) 

Autorizarea executării construcŃiilor cu funcŃiuni de  locuire  este permisă, cu respectarea zonelor de protecŃie 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraŃiei publice: 
construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi de exploatare; 
conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ŃiŃei sau alte produse 

telecomunicaŃii şi infrastructuri ori alte instalaŃii ori construcŃii de acest gen. 

Amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 şi a 
2010 (Normativ pentru amenajarea intersecŃiilor la nivel pe drumurile publice), privind 

la str. Orizontului, accesul va avea latimea de 5.00 m; 
Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conŃinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

Orice construcŃii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor urbanistice şi de 
amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraŃiei publice pentru lucrările din zonele de 

Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie a drumurilor publice care respectă 
prescripŃiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv, conformarea 
volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi 

Prin amplasare şi funcŃionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiei pe drumurile publice în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. Accese carosabile şi pietonale la aceste construcŃii vor fi 
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• Utilizări interzise 
Orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, 

organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de 
siguranŃă şi protecŃie a drumurilor. 
 
06.3 - Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile 
Nu este cazul. 

06.4 - Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Regiei Autonome
 "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" 
Nu este cazul. 

06.5 -Amplasarea fata de aeroporturi 
Autorizarea executarii constructiilor in vecinatatea terenurilor aferente aeroporturilor si a culoarelor de 
siguranta stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor. 
Nu este cazul. 

06.6 - Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat 
Nu este cazul. 

06.7 - Amplasarea fată de aliniament
Zona edificabila pentru constructie va fi 
In cazul zonelor construite compact, construct
retragerea constructiilor fata de alliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul 
fronturilor stradale.  
In ambele situatii, autorizatia de construire se emite 
masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. 
Fac exceptie de la prevederi constructiile care au fost cuprinse intr
legii.  
In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.

 
06.8- Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcŃiilor  este permisă numai dacă se respectă:
       a) distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare  ale parcelei , conform Codului Civil,  
- servitutea de vedere -  obligaŃia de a păstra o distanŃă de minimum 2,00 metri între faŃadele cu ferestre sau 
balcoane ale clădirilor şi limita proprietăŃii  învecinate , conform art.612 din  Codul Civil.
-   cu minim 2,00 m fata de limitele laterale
         b) distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unităŃii 
teritoriale de pompieri.   
        c) accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată   În cazul în care 
accesul mijloacelor de intervenŃie la a doua faŃadă nu este posibil, se asigură trecerea forŃelor (personalului de 
intervenŃie prin treceri pietonale  cu lăŃime minimă de 1,50 m  şi înăltime de 1,90 m
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cŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, 
organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de 

Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile 

Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Regiei Autonome
"Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane"  

Amplasarea fata de aeroporturi  
Autorizarea executarii constructiilor in vecinatatea terenurilor aferente aeroporturilor si a culoarelor de 
siguranta stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor.  

Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat  

Amplasarea fată de aliniament 
va fi  la limita frontului stradal sau retrasa fata de acesta

n cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente; 
retragerea constructiilor fata de alliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul 

In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta 
masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. 
Fac exceptie de la prevederi constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal 

In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.

Amplasarea în interiorul parcelei 
Autorizarea executării construcŃiilor  este permisă numai dacă se respectă: 

a) distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare  ale parcelei , conform Codului Civil,  
obligaŃia de a păstra o distanŃă de minimum 2,00 metri între faŃadele cu ferestre sau 

şi limita proprietăŃii  învecinate , conform art.612 din  Codul Civil. 
cu minim 2,00 m fata de limitele laterale 

b) distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unităŃii 
   

c) accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată   În cazul în care 
accesul mijloacelor de intervenŃie la a doua faŃadă nu este posibil, se asigură trecerea forŃelor (personalului de 

eceri pietonale  cu lăŃime minimă de 1,50 m  şi înăltime de 1,90 m.   
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cŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, 
organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de 

Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile  

Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Regiei Autonome 

Autorizarea executarii constructiilor in vecinatatea terenurilor aferente aeroporturilor si a culoarelor de 
 

fata de acesta cu maxim 5.00m;  
iile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;  

retragerea constructiilor fata de alliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul 

numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta 
masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.  

un plan urbanistic zonal aprobat conform 

In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. 

a) distanŃele minime obligatorii faŃă de limitele laterale şi posterioare  ale parcelei , conform Codului Civil,  
obligaŃia de a păstra o distanŃă de minimum 2,00 metri între faŃadele cu ferestre sau 

b) distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unităŃii 

c) accesul uşor al mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie, la cel puŃin o suprafaŃă vitrată   În cazul în care 
accesul mijloacelor de intervenŃie la a doua faŃadă nu este posibil, se asigură trecerea forŃelor (personalului de 
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        d) -  minim 3.00 m faŃă de limita laterala  ( Est
            - minim 0.60 m fata de limita laterala ( Vest)
            -  minim spre limita posterioară  la 3.00 m ( 
           -   la frontul stradal sau maxim 5

Art.07  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
 

07.1 - Accese carosabile 
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la drumurile 
prin servitute , conform parcelarii. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenŃia 
mijloacelor de stingere a incendiilor. 
Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii  se va face  în core
circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor  şi cu accesul pietonilor.
Vor fi prevăzute:  
  -  alee şi parcaje in interiorul parcelei pentru
-  pentru construcŃiile de locuinŃe cu acces şi lot propriu se vor asigura:
-  accese carosabile pentru locatari 
 
07.2 - Accese pietonale 
Autorizatia executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese 
pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. 
In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr
public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri 
proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata gravate de servitutea de trecere publica, 
potrivit legii sau obiceiului.  
Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc 
mijloace specifice de deplasare.  
Se vor respecta, în toate situaŃiile, prevederile  N051

 
Art.8 Reguli cu privire la echiparea edilitara
 
08.1 - Racordarea la retelele publice de echipare edilitară existente
Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori 
la reŃelele existente de apă, la instalaŃiile de canalizare, de gaz şi de energie electrică.
Beneficiarul se obligă să racordeze  construcŃia , potrivit regulilor impuse de con
canalizare centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
 
08.2 - Realizarea de retele edilitare
Lucrările de realizare a retelelor edilitare, de racordare şi de branşare al reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar.
Conform legislaŃiei în vigoare , reŃelele edilitare publice
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m faŃă de limita laterala  ( Est) 
minim 0.60 m fata de limita laterala ( Vest) 

imita posterioară  la 3.00 m ( Sud) 
la frontul stradal sau maxim 5,00 m retragere; 

Art.07  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la drumurile 
prin servitute , conform parcelarii. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenŃia 

 
Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii  se va face  în core
circulaŃiei majore, cu organizarea parcajelor  şi cu accesul pietonilor. 

riorul parcelei pentru locuinta   ; 
pentru construcŃiile de locuinŃe cu acces şi lot propriu se vor asigura: 

 

Autorizatia executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese 
pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.  
In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr
public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri 

az, pe terenuri proprietate privata gravate de servitutea de trecere publica, 

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc 

Se vor respecta, în toate situaŃiile, prevederile  N051⁄2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Art.8 Reguli cu privire la echiparea edilitara 

Racordarea la retelele publice de echipare edilitară existente 
ilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori 

la reŃelele existente de apă, la instalaŃiile de canalizare, de gaz şi de energie electrică. 
Beneficiarul se obligă să racordeze  construcŃia , potrivit regulilor impuse de consiliul local , la reŃeaua  de 
canalizare centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

Realizarea de retele edilitare 
Lucrările de realizare a retelelor edilitare, de racordare şi de branşare al reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 
Conform legislaŃiei în vigoare , reŃelele edilitare publice aparŃin domeniului public local 
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Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces la drumurile publice  
prin servitute , conform parcelarii. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenŃia 

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcŃii  se va face  în corelare cu organizarea 

Autorizatia executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese 

In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum 
public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri 

az, pe terenuri proprietate privata gravate de servitutea de trecere publica, 

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc 

⁄2001, privind accesul persoanelor cu handicap. 

ilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori 

siliul local , la reŃeaua  de 

Lucrările de realizare a retelelor edilitare, de racordare şi de branşare al reŃeaua edilitară publică se suportă în 

aparŃin domeniului public local . 
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Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe
persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.
Indiferent de forma de finanŃare şi de executare a reŃelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr.10/ 199
referitoare la categoriile de lucrări specifice.
 
08.3 - Proprietatea publică asupra retelelor edilitare
ReŃelele edilitare fac parte , alături de reŃeaua de drumuri şi străzi (cu trasee
categoria utilităŃilor aflate în serviciul public. 
domeniului public, iar construirea şi întreŃinerea reŃelelor şi instalaŃiilor edilitare publice constituie 
utilitate publică. InstalaŃiile şi reŃelele publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unităŃilor 
administrativ-teritoriale. 
ReŃelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicaŃii , fac parte  din sistemul naŃional şi sunt 
proprietatea publică a statului, indiferent de modul de finantare.
Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice ( apă , canalizare, gaze , termice, energie 
electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se exec
avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate.
 
Art.09 - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenulurilor pentru constructii
 
09.1 - Parcelarea 

Prin prezentul P.U.Z se propune 
Parcelele  propuse sunt construibil
a) se asigură accesul la un drum public; 
b) lăŃimea parcelei este
c) asigură  echiparea  tehnico

 
09.2 - Înăltimea constructiilor
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a 
caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat 
invecinate.  
Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile care au fost cuprinse intr
conform legii.  
Regimul de inaltime propus este D+P+1E

bulevardul Decebal nr. 6  
Arad CP 310133  
telefon: 0731 836 131 
 

 REGULAMENT DE URBANISM

PUZ

   

                                    pagina : 10
J02/144/1997   CUI: RO 9330282 

 

Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată 
persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.
Indiferent de forma de finanŃare şi de executare a reŃelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea în construcŃii, precum şi a normativelor  tehnice 
referitoare la categoriile de lucrări specifice. 

Proprietatea publică asupra retelelor edilitare 
ReŃelele edilitare fac parte , alături de reŃeaua de drumuri şi străzi (cu traseele cărora sunt asociate ) din 

în serviciul public. Terenul pe care sunt amplasate aparŃine , de regulă, 
iar construirea şi întreŃinerea reŃelelor şi instalaŃiilor edilitare publice constituie 

itate publică. InstalaŃiile şi reŃelele publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unităŃilor 

ReŃelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicaŃii , fac parte  din sistemul naŃional şi sunt 
ea publică a statului, indiferent de modul de finantare. 

Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice ( apă , canalizare, gaze , termice, energie 
electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se exec
avizului autorităŃii administraŃiei publice specializate. 

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenulurilor pentru constructii

Prin prezentul P.U.Z se propune parcelarea terenuluiu in doua loturi cu locuinte individuale.
construibile deoarece: 

se asigură accesul la un drum public;  
lăŃimea parcelei este mai mare de 12.00m si  mai mică decât lungimea ; 
asigură  echiparea  tehnico- edilitară necesară; 

Înăltimea constructiilor 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a 
caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat 

erile alin. (1) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal, aprobat

P+1E+M  cu o inaltime maxima de 11.50 m; 
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terenurile proprietate privată  ale 
persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat. 
Indiferent de forma de finanŃare şi de executare a reŃelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu 

5 privind calitatea în construcŃii, precum şi a normativelor  tehnice 

le cărora sunt asociate ) din 
Terenul pe care sunt amplasate aparŃine , de regulă, 

iar construirea şi întreŃinerea reŃelelor şi instalaŃiilor edilitare publice constituie lucrări de 
itate publică. InstalaŃiile şi reŃelele publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unităŃilor 

ReŃelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicaŃii , fac parte  din sistemul naŃional şi sunt 

Lucrările de racordare şi branşare la reŃelele edilitare publice ( apă , canalizare, gaze , termice, energie 
electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se execută în urma obŃinerii 

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenulurilor pentru constructii 

locuinte individuale. 

 

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a 
caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat 

un plan urbanistic zonal, aprobat 
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09.3 - Aspectul exterior al constructiilor
Autorizarea  executării construcŃiilor este permisă numai  dacă aspectul lor exterior nu contravine funcŃiunii 
acestora şi nu distonează cu aspectul general al zonei.
Se vor folosi : 
- materiale de construcŃii durabile; 
- finisaje exterioare adecvate funcŃiunii;
 - culorile în concordanŃă cu ansamblul urban; 
- faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.

 
Art.10 - Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri
 
10.1  - Parcaje 
Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista 
posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se
autorizatia de construire de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau de catre primari, conform 
legii.  
Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatie si de capacitatea con
regulament. 
Accesul auto si parcajul din incinta va fi de 5.00 m
 
10.2 - Spatii verzi si plantate 
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de 
destinatia si de capacitatea constructiei, conform 
Pentru funcțiunea dominantă a zonei 
- plantații pe zone verzi: conifere, Forsitia, gazon
 
10.3 - Împrejmuiri 
Împrejmuirile se vor realiza cu înălțimea maximă 2,0
frontul stradal, iar pe celelalte limite de pr
 

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA
Zone şi subzone funcŃionale 
L  - functiune predominanta -zona 
 S - subzone functionale  
 - subzonă predominant rezidenŃială 
 - subzonă spatii verzi plantate  
  -  subzonă căi de comunicaŃie rutieră 
- subzona retele tehnico-edilitare 
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Aspectul exterior al constructiilor 
cŃiilor este permisă numai  dacă aspectul lor exterior nu contravine funcŃiunii 

acestora şi nu distonează cu aspectul general al zonei. 

finisaje exterioare adecvate funcŃiunii; 
culorile în concordanŃă cu ansamblul urban;  

faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă.

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 

ii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista 
posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se
autorizatia de construire de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau de catre primari, conform 

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatie si de capacitatea constructiei, conform 

Accesul auto si parcajul din incinta va fi de 5.00 m, se asigura doua locuri de parcare; 

 
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de 

ructiei, conform  prezentului regulament. 
tă a zonei – zona rezidentiala  – se vor amenaja spaŃii verzi minim 20%;

ții pe zone verzi: conifere, Forsitia, gazon 

țimea maximă 2,00 m, de preferință din gard transparent sau gard viu 
frontul stradal, iar pe celelalte limite de proprietate acestea pot fi opace. 

. ZONIFICARE FUNCTIONALA 

zona rezidentiala - locuire unifamiliala 

 

subzonă căi de comunicaŃie rutieră  
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cŃiilor este permisă numai  dacă aspectul lor exterior nu contravine funcŃiunii 

faŃadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanŃă şi armonie cu clădirile din zonă. 

ii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista 

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabileste prin 
autorizatia de construire de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau de catre primari, conform 

structiei, conform  prezentului 

Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de 

minim 20%; 

sparent sau gard viu la 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI 
Unitățile teritoriale de referință sunt delimtate de limite fizice existente: axul drumurilor publice, limite parcele.
Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 "Dispoziții generale", 
prescripțiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință".

Bilanț teritorial în zona studiată:
Pentru terenul studiat prin P.U.Z. nu se recomandă subzonificări.

Subzona  LMu16b – subzona predominant 

- P.O.T.  40,00 %
- C.U.T.  1.25 
- Regim maxim de înăl

- Spațiu verde minim 

REGLEMENTĂRI CONSTRUC

Funcțiuni permise: 
- funcțiune dominantă: 
- funcțiuni admise / 

edilitare, platformă gospodărească, zone verzi
Funcțiuni interzise: 

- construcții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de depozitare, care 
prin specificul lor generează noxe, fum, miros neadecvat, depozitare de
poluantă 

- comerț, alimentație publică
Regim de înălțime: 

- se vor autoriza construc
maxim D+ P+1E

Regim de aliniere: 
 Constructia propusa pe Lotul 2  va fi amplasata

 -  minim 3.00 m faŃă de limita laterala  ( Est)
             - minim 0.60 m fata de limita laterala ( Vest)
             -  minim spre l
             -   la frontul stradal sau maxim 5,00 m retragere;

 
Parcarea autovehiculelor 

- nu se vor autoriza decât acele construc
interiorul incintei cu propuneri. Parcarea autovehiculelor pe 

- vor fi prevăzute 
Plantații 

- plantații zone verzi amenajate: tuia, conifere, Forsitia
- min. 20% 

Indicatori de utilizare a terenului
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UL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
țile teritoriale de referință sunt delimtate de limite fizice existente: axul drumurilor publice, limite parcele.
ților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 "Dispoziții generale", 

țiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință".
ț teritorial în zona studiată: 

Pentru terenul studiat prin P.U.Z. nu se recomandă subzonificări. 

subzona predominant rezidentiala (S = 643 mp) 

,00 % 

Regim maxim de înălțime D+P+1E+M 

țiu verde minim 20 %  

REGLEMENTĂRI CONSTRUCȚII LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

țiune dominantă: locuinte  
țiuni admise / funcțiuni complementare: platforme carosabile/parcaje 

edilitare, platformă gospodărească, zone verzi 

ții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de depozitare, care 
lor generează noxe, fum, miros neadecvat, depozitare de

ț, alimentație publică 

se vor autoriza construcții pentru funcțiunea locuinte individuale 
P+1E+M cu înălțimea maximă de 11.50 m; 

Constructia propusa pe Lotul 2  va fi amplasata astfel: 
3.00 m faŃă de limita laterala  ( Est) 

minim 0.60 m fata de limita laterala ( Vest) 
spre limita posterioară  la 3.00 m ( Sud) 

la frontul stradal sau maxim 5,00 m retragere; 

 
nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în 
interiorul incintei cu propuneri. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă

  2 locuri de parcare in incinta ; 

ții zone verzi amenajate: tuia, conifere, Forsitia 

Indicatori de utilizare a terenului: 
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SUBUNITATILOR FUNCTIONALE 
țile teritoriale de referință sunt delimtate de limite fizice existente: axul drumurilor publice, limite parcele. 
ților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 "Dispoziții generale", cât și 

țiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință". 

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

me carosabile/parcaje , amenajări tehnico-

ții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de depozitare, care 
lor generează noxe, fum, miros neadecvat, depozitare deșeuri toxice, industrie 

 cu un regim de înălțime 

ții care vor avea asigurate locurile de parcare în 
țiile verzi este interzisă 
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- P.O.T.  40,00 %
- C.U.T.  1.25 

SUBUNITATI:  
L 16 - UNITATEA PRINCIPALA LOCUINTA INDIVIDUALA
P1 - PARCARI IN INCINTA 
SP - SPAȚII VERZI AMENAJATE 
TE - CULOAR TEHNICO- EDILITAR 
 

 
V. UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ
În cadrul Planului Urbanistic Zonal unitătile teritoriale de referintă s
morfologică si functională, tinând cont de limite cadastrale si pricipalele căi de comunicatie. 
 
VI. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE
 
Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.
Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autoriza
Regulamentul Local de Urbanism. 
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și 
introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării 

 
 
 
 
Intocmit,   
arh. stag.GOLBAN Nicoleta
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,00 % 

PRINCIPALA LOCUINTA INDIVIDUALA  
 

ȚII VERZI AMENAJATE  
EDILITAR  

. UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ 
În cadrul Planului Urbanistic Zonal unitătile teritoriale de referintă s-au delimitat după criterii de omogenitate 
morfologică si functională, tinând cont de limite cadastrale si pricipalele căi de comunicatie. 

MASURI IN CONTINUARE 

ția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.
Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde elemente obligatorii din 

țiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și 
introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

               Sef de proiect, 
GOLBAN Nicoleta     arh. Dorin CRAINIC
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au delimitat după criterii de omogenitate 
morfologică si functională, tinând cont de limite cadastrale si pricipalele căi de comunicatie.  

ția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație. 
ție de Construire va cuprinde elemente obligatorii din 

țiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și 
și menținerii la zi a situației din zonă. 

 
Dorin CRAINIC 


