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I. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ  

1. Zone şi subzone funcţionale 

 

Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor în cadrul propunerilor de dezvoltare a UTR -ului 1 s-a realizat 

cu respectarea art. 14 din R.G.U. şi a prevederilor privind amplasarea construcţiilor în cadrul zonelor funcţionale 

stabilite ale localităţii, cuprinse în Anexa 1 a R.G.U.. 

 

În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor trebuie să 

ţină seama şi de "Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei", aprobate cu 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997.  

 

Distanţele minime de protecţie sanitară între o serie de activităţi care produc disconfort şi funcţiunile 

existente din teritoriul UTR 1, vor fi : 

 - cimitire                                                  50 m 

 - cimitire de animale (puţ sec)                                                    200 m                         

 

Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact elaborate de societăţi acreditate/abilitate. 

 

La amplasarea noilor obiective se va ţine seama  de aceste distanţe. În cazul obiectivelor existente s-a 

încercat diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecţie formate din 

terenurile agricole existente limitrof cimitirelor, în funcţie de terenurile libere existente. Dacă există construcţii 

amplasate în interiorul zonelor de protecţie, la acestea se vor autoriza numai reparaţii curente. Nu se vor mai autoriza 

construcţii noi. 

 

Zonele funcţionale stabilite sunt puse în evidenţă în planşele de REGLEMENTĂRI ale Planului 

Urbanistic General care cuprinde şi delimitarea unităţilor teritoriale de referinţă. 

               

A / I – Zonă pentru unităţi agricole / industriale, depozitare 

GC – Zonă gospodărie comunală 

TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară 

C – Zonă pentru căi de comunicaţie rutiere 

 

II. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR  FUNCŢIONALE 

DIN INTRAVILAN - UTR  13 
 

L - ZONA DE LOCUINŢE 

 

Utilizările permise 

 Se pot autoriza construcţii de locuinţe de serviciu daca se considera necesare. 

 

I / A - ZONA PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE Şl DEPOZITARE 

 

Tipuri de activităţi 

 

I - Zona unităţilor de producţie industrială  

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Unităţi mica industrie şi de depozitare; 

 Cladiri administrative. 
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Funcţiunile complementare admise ale zonei  

 Servicii 

 Accese pietonale şi carosabile 

 Perdele de protecţie 

 Reţele tehnico-edilitare 

 Toate funcţiunile care asigură buna desfăşurare a activităţilor din zonă  

 

Utilizările permise 

 În exclusivitate unităţi  de mica industrie si prestari servicii pentru populatie, unitati  de 

producţie agricolă, unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură. 

 

UTILIZĂRI INTERZISE 

 Realizarea de ferme pentru creşterea animalelor în afara întreprinderilor agricole organizate în zone 

funcţionale amenajate şi echipate special, pentru a evita poluarea aerului, solului şi pânzei freatice. 

 

Condiţii de amplasare şi conformare  

 În condiţiile apariţiei de noi unităţi agricole sau prestatoare de servicii, în perioada de 

valabilitate a PUG, toate condiţiile de amplasare şi conformare se vor stabili prin studii de 

specialitate necesare (planuri urbanistice zonale - PUZ); 

 La autorizarea noilor construcţii în cadrul subzonelor  se va ţine seama ca, spre drumurile publice, să 

fie amplasate construcţii reprezentative şi nu anexe. 

 

C - ZONA PENTRU CĂI  DE COMUNICAŢIE  

 

Tipurile de subzone funcţionale 

 drumuri judeţene; 

 drumuri comunale; 

 căi rutiere propuse pe trasee noi; 

 căi rutiere; 

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Căi de comunicaţie şi construcţii aferente existente. 

 

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

 Servicii compatibile funcţiei de bază a zonei. 

 Reţele tehnico-edilitare. 

 

Utilizările permise 

 Parcaje publice şi spaţii de staţionare; platforme/alveole carosabile pt. transportul în comun;  

 Trotuare, refugii şi treceri pentru pietoni; zone verzi, mediane, lat erale şi fâşii verzi intermediare; 

 întreaga reţea de străzi din intravilan aparţinând domeniului public.  

 Lucrări de modernizare, de reparaţii şi de întreţinere a reţelei de străzi existente: lărgirea, alinierea, 

pietruirea şi asfaltarea lor; 

 Realizarea lucrărilor tehnico - edilitare aferente drumului; 

 Realizarea de perdele de protecţie spre zona de locuit. 

 

Utilizări interzise 

 Nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază circulaţia şi nu asigură protecţia zonei de 
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interes local. 

 Se interzice depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zona drumului.  

 Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţii de protecţie faţă de infrastructura tehnică 

reprezentată de circulaţii majore şi reţele de transport a energiei şi gazelor. 

 Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie temporară de construire, în 

cazurile: 

- Trasee viitoare pentru căi de comunicaţie. 

- Amenajări intersecţii, până la precizarea soluţiilor definitive şi ridicarea interdicţiei 

temporare de construire. 

 Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie definitivă 

de construire. 

 

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

 Se vor avea în vedere necesităţile tehnice şi normele specifice, propunerile proiectelor de 

specialitate. 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

Distanţele care se vor respecta între diferite tipuri de parcaje si clădiri vor ţine seama de 

"NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME ÎN LOCALITĂŢI URBANE " - Indicativ P 

132-93 şi vor fi următoarele : 

 Parcaje pe carosabil sau pe trotuar - front cu comerţ, întreprinderi productive, servicii - 5m ; 

 Parcaje cu mai puţin de 50 vehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri, spitale - 25m; 

 

Împrejmuiri 

 Parcajele publice să fie plantate şi înconjurate de garduri vii, de 1,20m înălţime.  

 

 

GC - ZONA PENTRU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

 

Funcţiunea predominantă a zonei: 

 Gospodărire comunală. 

 Platforme de transfer a gunoiului. 

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

 Funcţia agricolă în zona de protecţie, spaţiu verde, perdele de protecţie; 

 Accese pietonale şi carosabile; 

 Reţele tehnico-edilitare. 

 

Utilizări permise cu condiţii 

 Toate construcţiile şi instalaţiile necesare bunei gospodăriri a localităţii, cu  

condiţia respectării documentelor cu caracter normativ şi directiv, precum şi a  

soluţiilor şi reglementărilor propuse prin studiile de specialitate.  

 

La colectarea şi îndepărtarea reziduurilor şi protecţia sanitară a solului se va ţine seama de "Normele de 

igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei", aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 

536/1997. 

 

Autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei de gospodărire 

comunală, trebuie să ţină seama de distanţa minimă  de protecţie sanitară între rampa de gunoi şi zonele 

construite, respectiv 1000m. Această distanţă poate fi modificată pe baza unui studiu de impact avizat de institute 

specializate. 
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Interdicţii permanente  

 În raport cu zona funcţională; pe o rază de 50  m (zona de protecţie sanitară) se interzic orice tip de 

construcţie). 

 Orice fel de construcţii şi amenajări, cu excepţia lucrărilor de utilitate publică, pentru care au fost 

rezervate terenurile. 

 

Amplasament 

 Faţă de ape, în aşa fel încât, să nu polueze pânza de apă subterană sau de  suprafaţă; 

 Orice alte condiţii de amplasare şi conformare se stabilesc în baza documentaţiilor de urbanism (PUZ, plan 

de amenajare) şi / sau alte studii de specialitate. 

 La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări ca: 

 Amenajări pentru colectarea deşeurilor  menajere; 

 Amplasarea punctelor de colectare a gunoiului astfel încât funcţiunea,  compoziţia şi aspectul 

arhitectural-urbanistic al zonei să nu fie afectate; 

 Interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales în zonele verzi, zonele protejate, 

rezidenţiale, de-a lungul apelor, etc. 

 

TE - ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ  

 

Tipurile de subzone funcţionale  

 zona de construcţii gospodărire ape - canalizare; 

 staţii reglare gaze naturale; 

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare. 

 

Utilizările permise 

 Construcţii şi amenajări aferente reţelelor tehnico-edilitare (gospodărire de apă, staţie de reglare gaze, 

etc. ); 

 Instituţii care coordonează activitatea în domeniu. 

 

Utilizări permise cu condiţii  

 Activităţi sau funcţiuni care nu deranjează funcţiunea de bază.  

 Autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE, trebuie să 

ţină seama de : 

- Distanţele minime de protecţie sanitară; 

- Condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico -edilitare şi servituţile impuse  

de către acestea vecinătăţilor. 

 

Utilizări interzise 

 Orice fel de construcţii şi amenajări, cu excepţia lucrărilor de utilitate publică  

pentru care au fost rezervate terenurile. 

 Se interzic construcţiile şi lucrările care pot prejudicia zonele învecinate precum şi  

cele care pun în pericol cadrul natural. 

 

Zone de protecţie instituite  

 Reţele electrice de medie tensiune (20KV) au zona de protecţie de 24m.  

 Reţelele electrice de înaltă tensiune (110KV) au zona de protecţie de 37m.  

 În cadrul acestor zone se va cere avizul de specialitate de la E.ON Moldova/Transelectrica. 

 Pentru alimentarea cu apă, gaze naturale, de presiune redusă şi alte echipări, 

zona de protecţie se instituie aşa cum stabilesc normativele departamentale. 
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III. REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A UNOR 

TERENURI DIN EXTRAVILAN 
 

TA - TERENURI AGRICOLE 

 

Terenurile agricole din extravilan, s-au delimitat conform planşei 1 de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL 

ADMINISTRATIV al comunei şi se supun prevederilor art. 3 din RGU. 

 

TN - TERENURI NEPRODUCTIVE 

 

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile neproductive, care prezintă expunere la riscuri 

naturale, este interzisă. Delimitarea zonelor cu riscuri naturale se face prin Hotărârea Consiliului Judeţean, cu avizul 

organelor de specialitate ale administraţiei publice. 

 

întocmit, 

carh  Virgil  Harabagiu 


