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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. 

               

L – Zonă pentru locuinţe 

IS – Zonă instituţii publice, servicii, inclusiv biserici 

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

P – Zonă de parc, sport, turism, recreere, rezervaţii naturale, protecţie  

GC – Zonă gospodărie comunală şi cimitire 

TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară 

C – Zonă pentru căi de comunicaţie rutiere 

 

II. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR  FUNCŢIONALE 

DIN INTRAVILAN - UTR 8 - UTR 9 
 

L - ZONA DE LOCUINŢE 

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Locuirea. 

Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 Funcţia agricolă exercitată pe loturi agricole sau terenuri agricole cuprinse în intravilan, creşterea în 

sistem gospodăresc a animalelor, microferme; 

 Reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente. 

 Instituţii şi lucrări publice, comerţ, servicii, meşteşuguri, activităţi agricole etc. c are să nu afecteze 

funcţiunea dominantă de locuire; 

Utilizările permise 

 Construcţii de locuinţe sau locuinţe şi funcţiuni complementare amplasate la străzile existente ori la 
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cele care se vor construi prin prevederile prezentului plan de urbanism, construcţii executate din 

materiale durabile cu nivel înalt de calitate privind expresivitatea arhitecturală, echilibrul  

compoziţional, finisaje exterioare etc. 

 Modernizări şi reparaţii la clădiri existente pe bază de documentaţii conform normelor în vigoare, cu 

condiţia de menţinere a aceleiaşi funcţiuni şi suprafeţe construite.  

 Construcţii şi amenajări necesare bunei funcţionări a zonei. 

 Îndepărtarea construcţiilor parazitare (anexe, construcţii provizorii, etc). 

 Sunt permise amplasarea construcţiilor pentru mica industrie, a căror tehnologie nu poluează zona de locuit 

şi numai pe bază de proiecte avizate şi autorizate (la minim 15 m distanţă faţă de ferestrele locuinţelor). 

Utilizări permise cu condiţii: 

 Comerţ, servicii, meşteşuguri, activităţi agricole etc, care să nu afecteze funcţia predominantă de 

locuire. 

Interdicţii temporare: 

 Pe terenurile cu risc de inundare până la executarea lucrărilor de protecţie. 

 Pe terenurile cu risc de alunecare până la întocmirea studiilor geotehnice locale şi stabilizarea 

versanţilor. 

Interdicţiile permanente: 

 În zonele de protecţie a reţelelor electrice. 

 Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie : 

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 în zonele de protecţie a reţelelor de transport gaz: 20 m, adică 10 m de o parte şi de alta a conductei; 

 în zonele de protecţie sanitară a cimitirelor - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, nu se 

vor autoriza locuinţe noi pe o distanţă de 50m faţă de gardul cimitirului, ci numai reparaţii 

curente la clădiri existente. 

 pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt compatibile cu funcţia zonei.  

 în subzonele cu locuinţe amplasate pe terenuri cu riscuri naturale previzibile - zone cu alunecări 

de teren, care vor fi delimitate prin hotărârea consiliului judeţean, cu avizul organelor de 

specialitate ale administraţiei publice locale nu se vor mai autoriza construcţii noi, ci numai reparaţii la 

construcţii existente. 

 

Orientarea faţă de punctele cardinale 

 Se recomandă evitarea amplasării spre nord a dormitoarelor. 

 Orientarea se va face astfel încât pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor să se 

respecte regula însoririi minime - 1,5 ore la solstiţiul de iarnă. 

 Amplasarea faţă de aliniament. 

 Amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente; 

 Retragerea este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale. 

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Păstrarea distanţei de 1,90 m între faţadele cu ferestre şi balcoane şi limita proprietăţii vecine. 

 Respectarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu (amenajări de până la 12 

m, dacă este posibil, min. 1,50 m acces care să asigure trecerea forţelor de intervenţie).  

 Pentru asigurarea respectării normelor de însorire şi prevenire a incendiilor, între faţadele cu ferestre 

ale construcţiilor amplasate pe aceeaşi parcelă, se recomandă o distanţă minimă, egală cu jumătate din 

înălţimea clădirii cele mai înalte, dar nu mai mică de 3m. 

 Amplasarea se va face în limita a 50 de metri începând cu limita zonei de protecţie a drumului. 
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Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Construcţia de locuinţe este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. 

 

Accese carosabile 

 Accese carosabile pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu; 

 Accese  carosabile  pentru  colectarea  deşeurilor  menajere  şi   pentru  accesul mijloacelor de 

stingere a incendiilor; 

 

Accese pietonale 

 Autorizarea construcţiei de locuinţe este permisă numai dacă se asigură accese pietonale; 

 Crearea servituţii de trecere pentru locuinţele care nu au ieşire la calea publică (conform legii sau 

obiceiului). 

 

Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

 Autorizarea  construcţiei de locuinţe este permisă dacă există posibilitatea  

racordării de noi consumatori la reţelele existente. 

 Pentru locuinţele individuale se instituie derogarea de la situaţia anterioară (cu  

avizul organelor administraţiei locale), dacă proprietarul realizează un sistem  

individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului şi dacă 

beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua publică atunci când  

aceasta se va realiza. Se interzice executarea closetelor (wc uscat) la autorizarea noilor constructii. 

 

Realizarea de reţele tehnico-edilitare 

 Construcţia de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor publice se realizează de către investitor 

sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor întocmite cu consiliile 

locale.  

 

Înălţimea construcţiilor 

 Autorizarea construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei. 

 Pentru drumul DN 2 (E85) se admite regimul de înălţime: S+P+M, S+P+1E+M pana la S+P+2E+M; 

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Nu se autorizează construcţiile de locuinţe care,  prin  aspect arhitectural, materiale utilizate, 

învelitoare, paletă cromatică etc., depreciază valoarea peisajului şi a cadrului construit. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 POT-ul maxim va fi de: 

                    Zone rezidenţiale UTR8-UTR9, locuinţe (S+)P+M, (S+)P+1E+M, (S+)P+2E+M         - 40% 
 

Coeficientul de utilizare al terenului 

 

CUT- coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafeţele adunate ale tuturor 

nivelelor (= suprafaţa desfăşurată) şi suprafaţa terenului considerat. În funcţie de înălţimea clădirilor ce se vor 

realiza, coeficientul de utilizare a terenului-cut, poate fi: 

Pentru zonele fără riscuri naturale previzibile:  

                   ~ 1,1 mp adc/mp teren, pentru (S+)P+2E+M 

 0,9 mp adc/mp teren pentru P+2 (adc = aria construită desfăşurată a 

clădirii, formată din suma suprafeţelor tuturor nivelelor).  

 0,7 mp adc/mp teren pentru (S+)P+1E+M 

 0,5 mp adc/mp teren pentru (S+)P+M 

Pentru zonele de versant: 
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 0,50 mp adc/mp teren pentru (S+)P+1E+M 

 0, 3 mp adc/mp teren pentru (S+)P+M 

Parcaje 

 Câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu, în funcţie de gradul de 

motorizare 

 Din totalul locurilor de parcare, pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în 

procent de 60 - 100%. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de 

locuire, dar nu mai puţin de 2mp / locuitor.  

 

Împrejmuiri 

 Se recomandă împrejmuiri tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor.  

 Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicţie cu aspectul general al zonei. 

 Nu se recomandă construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte de 2m. 

 

 

IS - ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE Şl SERVICII 

 

Tipurile de subzone funcţionale  

 administrative şi servicii; 

 învăţământ şi educaţie; 

 sanitare; 

 cultură; 

 culte; 

 comerciale; 

 turism; 

 prestări servicii; 

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Instituţii publice şi servicii de interes general.  

 

Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 Locuirea 

 Activităţi economice nepoluante, mica industrie 

 Spaţii verzi amenajate 

 Accese pietonale şi carosabile 

 Reţele tehnico-edilitare 

 Recreere 

 Agrement 

 

Utilizările permise 

Instituţiile publice, serviciile şi funcţiunile complementare acestora.  

 

Utilizări permise cu condiţii 

 Se pot asocia construcţii şi amenajări care aparţin unor subzone diferite, dar care nu se jenează 

reciproc (ex: construcţii de cultură în zona verde, idem amenajări sportive etc.) 

 

Interdicţii temporare 
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 Pe terenurile neocupate, până la întocmirea unui plan de lotizare (relotizare), PUZ. 

 Pe terenurile cu risc de inundare, până la executarea lucrărilor de protecţie.  

 Pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale şi stabilizarea 

versanţilor. 

 

Interdicţiile permanente 

 în zonele de protecţie a reţelelor electrice. 

 Pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt compatibile cu funcţia zone;  

  Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

           DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

           DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

         DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului;  

 CFR – 20 de m, adică 10 m de o parte şi de alta din limita zonei cadastrale a căii ferate; 

 în zonele de protecţie a reţelelor de transport gaz: 20 m, adică 10 m de o parte şi de alta a conductei; 

 

 

 CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR-BANCARE ŞI ASIGURĂRI  

 

Principii: 

 Asigurarea accesibilităţii la transport public  

 Amplasare după importanţă (zona centrală) 

 Conlucrare cu alte funcţiuni 

Reguli: 

 Evitarea amplasării în zone poluate sau pe terenuri improprii construirii  

 Amplasare în zone compatibile: zona centrală sau alte centre de interes public  

 Accese pietonale şi carosabile 

 Echipare tehnico-edilitară 

 Retrageri necesare ale construcţiilor pentru asigurarea salubrizării şi intervenţiei  

în caz de cutremur, incendiu etc 

 Asigurarea parcajelor 

 Spaţii verzi, plantate (decorative), mobilier urban etc.  

Orientarea faţă de punctele cardinale 

 orientarea astfel încât să se asigure însorirea suficientă a birourilor.  

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

               DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

              DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                 DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 
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                 Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului.  

 

Accese pietonale 

 Asigurarea de accese în toate cazurile şi, eventual, crearea de servituţi de trecere pe terenurile învecinate 

cu respectarea legii; 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 
Raza de servire 

Suprafaţa minimă de 

teren/loc. 

Sedii, birouri, firme Total populaţie 
conform 

interesului public 
nenormabil 0,05 mp 

Clădiri ale 

administraţiei locale 

Total populaţie; 

norma: 3-4 

angajaţi/1.000 

locuitori 

localitate nenormabil 0,1 mp 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei. 

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 Se va respecta POT maxim – 40%. 

 

Parcaje 

Construcţii administrative - un loc de parcare la 10 - 40 salariaţi. 

 

Spatii verzi şi plantate 

 Construcţii administrative - minim 15% din suprafaţa terenului. 

 

Împrejmuiri 

            Se recomandă împrejmuiri tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Principii: 

 Cuplarea, în măsura posibilităţilor, a unităţilor de niveluri diferite (ex: şcoală - 

grădiniţă). 

 Asigurarea spaţiilor verzi şi de joacă. 

 Favorizarea conlucrării cu amenajările sportive publice.  

 Conlucrare cu alte unităţi de interes public. 

 

Reguli: 



PLAN URBANISTIC GENERAL                                                              com. SĂBĂOANI, jud. Neamţ 

REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM  UTR  8 - UTR  9 Pagina 8 

 Evitarea amplasării în vecinătatea surselor de poluare. 

 Evitarea terenurilor improprii construirii. 

 Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile. 

 Asigurarea echipării tehnico-edililtare. 

 Asigurarea condiţiilor de igienă şi protecţia împotriva incendiilor.  

 Retrageri de min. 20,0 m faţă de aliniament.  

 Parcela va avea forma unui poligon regulat şi un front stradal de min. 50,0 m.  

Orientarea faţă de punctele cardinale 

 sălile de clasă vor fi orientate sud, sud - est, sud –vest. 

 bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord. 

 terenurile de sport vor avea latura lungă orientata nord-sud. 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 

Accese carosabile 

 Construcţii de învăţământ - se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile principale. 

 

Accese pietonale 

 Asigurarea de accese în toate cazurile şi, eventual, crearea de servituţi de trecere pe terenurile învecinate 

cu respectarea legii; 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 
Raza de servire 

Suprafaţa minimă de 

teren/loc. 

Grădiniţe 
populaţie preşcolari 3-6 ani; 

norma 4-6 locuri/100 loc. 

Zone  

1.000-6.000 

locuitori 

300-500 m (5’ 

mers pe jos) 
22 mp. 

Şcoli primare 

şi gimnaziale 

Populaţie cu şcolarizare 

obligatorie 7-14 ani; Norma 

12-15 

locuri/100 loc. 

Zone  3.000 -12.000 

locuitori 

500 -1.000 m 

(15’ mers pe 

jos) 

15-20 mp. 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 
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echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei. 

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 - 25% teren ocupat cu construcţii -  75% teren amenajat (curte recreaţie, teren de sport, zonă verde, 

grădină cu flori) – din terenul total. 

 Amplasare organizată în patru zone, în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ: zonă ocupată de 

construcţie, zonă pentru recreaţie, de regulă, asfaltată, zona terenului sportiv şi zona verde., gr ădină cu 

flori. 

 Pentru grădiniţe, se va asigura o suprafaţă de teren de minim 22mp/copil, iar, pentru scoli, o suprafaţă 

minimă de 20 mp/copil. 

 

Parcaje 

 Construcţii de învăţământ - 3 - 4 locuri de parcare, la 12 cadre didactice. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Construcţii de învăţământ - minim 20% din spaţiul disponibil. 

 

Împrejmuiri 

  Se recomandă împrejmuiri tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI SANITARE  

Principii: 

 Accesibilitatea la transport public 

 Vecinătăţi liniştite 

 Cuplarea unităţilor sanitare cu specializări diferite (după caz)  

 Posibilitatea conlucrării cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice  

 

Reguli: 

 Evitarea amplasării în zone poluate 

 Evitarea terenurilor improprii construirii 

 Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile diferenţiate pentru personal şi pacienţi 

 Echiparea tehnico-edilitară 

 Retrageri necesare asigurării condiţiilor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor 

 Amenajarea spaţiilor plantate. 

 

             Orientarea faţă de punctele cardinale 

 orientare sud, sud – est. 

 

Amplasarea în interiorul parcelei 
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 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 

Accese carosabile 

 Construcţii de sănătate - se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile principale  

 

Accese pietonale 

 Asigurarea de accese în toate cazurile şi, eventual, crearea de servituţi de trecere pe terenurile 

învecinate, cu respectarea legii. 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 
Raza de servire 

Suprafaţa minimă de 

teren/loc. 

Leagăne copii 

orfani şi abandonaţi 
Populaţie 0-6 ani 

localiItate, 

teritoriu 
Nenormabilă 50 mp. 

Farmacie 

Populaţie totală; 

normabil funcţie de 

necesităţi 

Zona cu cea. 5.000 

locuitori 
500-1.000 m (15’ 

mers pe jos) 
20,0 mp/ 1.000 locuitori 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 
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 Se va respecta POT maxim - 30% 

 Construcţii de sănătate - maxim 20% zonă ocupată de construcţii, diferenţa - accese, zonă verde cu 

rol decorativ şi de protecţie. 

 

Parcaje 

 Construcţii de sănătate - un loc de parcare la 5 persoane angajate. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Construcţii de sănătate - plantaţii în interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protecţie. 

 

Împrejmuiri 

 Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI PENTRU CULTURĂ  

Principii: 

 Vecinătăţi liniştite, cuplarea unităţilor de cultură cu profile diferite şi  

conlucrarea cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice.  

Reguli: 

 Evitarea amplasării în vecinătatea unor surse de poluare şi pe terenuri improprii 

construirii. 

 Echipare tehnico-edilitară. 

 Retragerea faţă de aliniament şi de clădirile învecinate, din raţiuni funcţionale.  

 Asigurarea evacuărilor şi protecţiei împotriva incendiului.  

 Spaţii verzi şi plantate. 

 

Orientarea faţă de punctele cardinale 

 nu se impun restricţii de orientare. 

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament 

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie :  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 

Accese carosabile 

 Construcţii de cultură - se asigură accese carosabile separate pentru spectatori. 
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Accese pietonale 

 Asigurarea de accese în toate cazurile şi, eventual, crearea de servituţi de trecere pe terenurile 

învecinate, cu respectarea legii; 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 

Raza 

de servire 

Suprafaţa minimă 

de teren/loc. 

Club 

Total populaţie 

norma 3-4 locuri/1.000 

locuitori 

3.000-10.000 

locuitori 
500-1.000 m 0,10-0,20 mp 

 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 nu este prevăzut un grad maxim de ocupare al terenului. 

 

Parcaje 

 Construcţii de cultură - un loc de parcare la 10 - 20 locuri în sală. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Construcţii de cultură - 10 - 20% din suprafaţa terenului. 

 

Împrejmuiri 

  Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI DE CULT  

Principii: 

 Vecinătăţi liniştite 

 Cuplarea cu instituţii administrative legate de practicarea cultelor (după caz)  

 Conlucrarea cu unităţi şi servicii publice 

 Amplasare în zone compatibile 

 Evitarea zonelor poluate sau a terenurilor improprii construirii  

 Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile 
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Orientarea faţă de punctele cardinale 

 în funcţie de specificul cultului. 

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului.  

 

Accese carosabile 

 se vor asigura alei carosabile în legătură cu străzile principale. 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 

Raza de 

servire 

Suprafaţa minimă de 

teren/loc. 

Biserica 

parohială 

Populaţie aparţinând aceleiaşi 

confesiuni; norma: un preot/500 

familii 

1.500-3.000 

locuitori 
500 m 0,8-0,9 mp/enoriaş 

Cimitire Populaţie totală total localitate nenorma bil 2,0-2,5 m 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 nu este prevăzut un grad maxim de ocupare al terenului. 

 

Parcaje 
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 Construcţii de cult - minim 5 locuri de parcare. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Construcţii de cult - spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ pe întreaga suprafaţă disponibilă.  

 

Împrejmuiri 

     Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI COMERCIALE, DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ Şl PRESTĂRI SERVICII  

 

Principii: 

 Amplasarea ierarhizată pe trepte de complexitate. 

 Alegerea zonelor cu vad comercial şi accesibilitatea la transportul public.  

 Conlucrarea cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice sau cu unităţi şi zone de  

producţie. 

Reguli: 

 Amplasarea în zone compatibile şi evitarea terenurilor improprii construirii.  

 Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile pentru cumpărători şi pentru 

aprovizionare. 

 Echipare tehnico-edilitară. 

 Asigurarea parcajelor şi depozitărilor. 

 Amenajarea de spaţii verzi, plantate, dalaje, mobilier urban.  

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                                    Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului.   

 

Accese carosabile 

 Construcţii comerciale - se recomandă să se asigure accese carosabile separate pentru consumatori, 

personal şi aprovizionare 

       

 

Norme: 
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Obiectivul Cerere potenţială 
Suprafaţa 

deservită 

Raza 

de servire 

Suprafaţa 

minimă de 

teren/loc. 

Piaţă agro-alimentară 

Total populaţie; 

norma: 120 mp 

Adc/1.000 loc. 

Localitate şi 

teritoriu (min. 

7.000 locuitori) 

nenormabil 0,20 mp 

Staţie service auto total populaţie localitate nenormabil 0,12 mp 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 pentru zonele comerciale POT-ul poate ajunge la 80 %. 

 

Parcaje 

 Construcţii comerciale - un loc de parcare la 200mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru 

unităţi de până la 400mp. Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 -10 locuri la 

masă. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Construcţii comerciale - 2 - 5% din suprafaţa terenului. 

 

Împrejmuiri 

  Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI SPORT Şl AGREMENT 

Principii: 

 Accesibilitate pietonală şi carosabilă, inclusiv la transportul public.  

 Cuplarea amenajărilor sportive diferite şi conlucrarea cu alte funcţiuni urbane.  

Reguli: 

 Evitarea amplasării în vecinătatea unor surse poluante, a terenurilor inundabile,  

mlăştinoase. 

 Amplasarea preferenţială în zone specializate şi asigurarea acceselor pietonale şi carosabile. 

 Echiparea tehnico-edilitară. 

 Asigurarea parcajelor. 

 Spaţii verzi şi plantate funcţie de tipul amenajărilor. 
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Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţiala 
Suprafaţa 

deservită 

Raza 

de servire 

Suprafaţa 

minimă de teren/loc. 

Spaţii amenajate 

pentru joc şi sport aferente 

locuirii 

Total populaţie din 

zonă 

1.000- 15.000 

locuitori 

300-500 m 

(5'-  mers pe 

jos) 

1,0-1,3 mp 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

 Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 nu este prevăzut un grad maxim de ocupare al terenului. 

 

Parcaje 

  Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcţie 

de capacitatea construcţiei, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane. 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 

destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafata totală a terenului. 
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Împrejmuiri 

           Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădirilor.  

 

 UNITĂŢI PENTRU TURISM 

Principii: 

 Vecinătăţi liniştite, de preferinţă în apropierea spaţiilor verzi.  

 Accesibilitate la transport şi comunicaţii. 

 Conlucrarea cu unităţi comerciale şi de alimentaţie publică şi alte amenajări pentru sport. 

Reguli: 

 Evitarea amplasării în preajma surselor poluante, pe terenuri inundabile sau 

instabile. 

 Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile separate pentru turişti şi pentru zonele de serviciu. 

 Echiparea tehnico-edilitară. 

 Asigurarea parcajelor. 

 Spaţii verzi, plantaţii decorative, dalaje, mobilier urban, etc.  

 

Orientarea faţă de punctele cardinale 

 se recomandă amplasarea spaţiilor tehnice şi a anexelor spre nord.  

 camerele de cazare să fie însorite, amplasate pe direcţia sud, sud-est, sud-vest. 

 

Amplasarea în interiorul parcelei 

 Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu. 

 

Amplasarea faţă de aliniament  

 Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra zgomotelor şi 

nocivităţilor (se impune PUZ în vederea evaluării corecte a consecinţelor includerii de noi construcţii 

în contextul existent). 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice 

 Distanţa între garduri, pe drumurile publice, trebuie să fie următoarea:  

                       DN -  26 m, adică 13 metri din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DJ – 24 m, adică 12 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       DC – 20 m, adică 10 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

                       Străzi principale – 18 m, adică 9 m din ax de o parte şi de alta a drumului; 

               Străzi secundare – 14 m, adică 7 metri din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 

Norme: 

Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa deservită Raza de servire 
Suprafaţa minimă de 

teren/loc. 

Vile sate de 

vacanţă, 

pensiuni 

agroturistice 

Populaţie în deplasare (turism) localitate; teritoriu nenormabil 100 mp 

 

Accese carosabile 

 se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile principale.  
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Accese pietonale 

 Asigurarea de accese în toate cazurile şi, eventual, crearea de servituţi de trecere pe terenurile învecinate 

cu respectarea legii; 

 

 

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 

 Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 

 

Parcelarea 

 În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor de bază: accese, 

echipare, forma şi dimensiunea terenului; 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 

aliniamentul opus (distanţa - înălţimea) pentru respectarea normelor de igienă. 

 Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.  

 

Aspectul exterior al construcţiilor 

Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului. 

 

Procentul de ocupare al terenului 

 nu este prevăzut un grad maxim de ocupare al terenului. 

 

Parcaje 

 Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcţie de tipul de 

clădire şi de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 

 

 

Spaţii verzi şi plantate 

 Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 

destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafata totală a terenului.  

 

Împrejmuiri 

 Se recomandă împrejmuiri tradiţionale, în acord cu arhitectura clădir ilor. 

 

I / A - ZONA PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE Şl DEPOZITARE / UNITĂŢI AGRICOLE 

 

Tipuri de activităţi 

 

I - Zona unităţilor de producţie industrială  

A - Zona unităţi agro - zootehnice  

 

Funcţiunea dominantă a zonei 

 Unităţi agricole, mica industrie şi de depozitare; 

 Locuinţe şi funcţiuni complementare în cazul microfermelor zootehnice.  

 

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 
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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 uni tăţi 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, laterale 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 

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. 
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- 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 

 

Tipuri de subzone funcţionale: 

 cimitire; 

 

Funcţiunea predominantă a zonei: 

 Gospodărire comunală în cazul cimitirelor. 

 Platforme de transfer a gunoiului şi closete în gospodăriile populaţiei.  

 Locuinţe şi funcţiuni complementare. 

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

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

 Accese pietonale şi carosabile; 

 Reţele tehnico-edilitare. 

 

Utilizările permise 

 Cimitire - funcţia specifică şi cea complementară; 

 

Utilizări permise cu condiţii 

 Cimitire - agricultură numai în zona de protecţie; 

 Construcţii de cult cu respectarea specificului zonei; 

 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. 

 

Interdicţii permanente  
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 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. 

 Closetele la autorizarea oricaror constructii noi (se accepta numai fose septice sau racord la reteaua existenta).  

 

Amplasament 

 Cimitire la marginea localităţii; 

 Fosele septice în gospodării, la min. 30 m faţă de sursele de apă - 

(fântâni). Se va urmari racordarea locuintelor la reteaua de canalizare unde exista;  

 Faţă de ape, în aşa fel încât, să nu polueze pânza de apă subter ană 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: 

 Gospodăriile individuale să aibă 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; 

 Organizarea corespunzătoare a colectării şi depozitării gunoiului stradal; 

 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 
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 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.  

 

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. 

 

S - TERENURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

În cazul apariţiei, în extravilan, a unor obiective cu destinaţie specială, construcţiile civile vor fi amplasate 

la minimum 2400m faţă de limita obiectivelor speciale aparţinând M.Ap.N., M.I. şi S.R.I. 

Documentaţia tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări care urmează a fi executate  la mai puţin de 2400m 

faţă de limita obiectivelor speciale, aflate în extravilan, se avizează de M.Ap.N., M.I. şi S.R.I. (Ordinul nr. 34 / N / 

M. 30 / 3422 / 4221 din 1995 ). 

 

întocmit, 

carh  Virgil  Harabagiu 


