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I GENERALITĂȚI

1. Rolul Regulamentului local de urbanism
Prezentul Regulament Local de Urbanism ( R.L.U.) este o documentaţie de urbanism cu 
caracter de reglementare referitoare la:

- modul de utilizare a terenurilor
- modul de realizare şi utilizare a construcţiilor pe zona studiată

Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restricţii) detaliază prevederile
din PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) - Comuna MOȘNIȚA NOUĂ şi sunt 
obligatorii pentru întreaga zonă studiată.
Prin zona studiată se înţelege terenul (parcela nr. cad. 412499) cu o suprafaţă de 41819 
mp cuprins între strada Lisabona la Nord, strada San Marino la sud (DE106), DE108 la est
(strada Berlin) la Vest HCn100.
Conform legislaţiei în vigoare autorizarea executării construcţiilor propuse pe suprafaţa 
studiată se face pe baza prezentei documentaţii aprobate.
Prin definiţie P.U.Z.-ul este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică 
prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone bine stabilite din 
cadrul teritoriului administrativ al unei localităţi, în cazul de faţă comuna Moșnița Nouă.

2. Baza legala a elaborării
La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent PUZ stau:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor (republicată);
- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea RGU,
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind conţinutul documentaţiilor şi
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Regulamentul local de urbanism aferent PUZ - adaptează la condiţiile zonei studiate 
reglementările şi prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PLAN 
URBANISTIC GENERAL - Comuna Moșnița Nouă şi ale Regulamentului General de 
Urbanism
La baza prezentului RLU stă documentatia Plan Urbanistic Zonal Moșnița Nouă 412499 
(nr. cad. 412499) – DEZVOLTARE ZONA REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI 
COMPLEMENTARE, DOTĂRI ŞI SERVICII PUBLICE.

3.   Domeniul de aplicare
Planul Urbanistic Zonal Moșnița Nouă 412499 (nr. cad. 412499), împreună cu 
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Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea 
executării construcţiilor pe orice categorie de teren aflat în limita terenului studiat.
Zonificarea funcţională este stabilită în cadrul P.U.Z.-lui prin planşa 4 de Reglementări 
Urbanistice, pe baza căreia se stabilesc condiţiile de amplasare şi conformare a 
construcţiilor.

4.   Aprobarea Regulamentului Local de urbanism
Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “DEZVOLTARE 
ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ŞI 
SERVICII PUBLICE“ – parcelele cu nr. cad. 4412499, extravilan Moșnița Nouă, Judeţul 
Timiş se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Moșnița Nouă, pe baza avizelor şi 
acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice 
Locale. 

II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

5. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului 
natural si construit

5.1 Terenuri agricole din extravilan
- Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan 
este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege. Autorităţile administraţiei 
publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de 
teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. 
Prin aprobarea P.U.Z., terenul ce face obiectul prezentei documentaţii se introduce în 
intravilan, cu interdicţie temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul 
agricol. 

5.2 Terenuri agricole din intravilan
-Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu 
respectarea condiţiilor impuse de lege. 
-De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite 
de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea 
următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-
edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente 
acestora în ansambluri compacte.

5  .3 Suprafeţe împădurite 
- nu este cazul

5.4 Resursele subsolului 
- Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului se 
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supune prevederilor articolului 6 din Regulamentul General de Urbanism (Hotărâre 
525/1996). 
- Autorizarea executării construcţiilor definitive, necesare exploatării şi prelucrării 
resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, 
este interzisă. 

5.5 Resursele de apă 
- Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este 
permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea 
măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de 
prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de 
protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.

5.6 Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate 
- Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, 
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, 
materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este 
interzisă.
- Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţiile 
specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor 
peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în 
vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

5.7 Zonele construite protejate
- Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. 

6. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la pastrarea interesului public

6.1 Siguranţa în construcţii 
- Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării 
prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele 
considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: 
- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării 
Autorizaţiei de Construire;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare 
aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.
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6.2 Expunerea la riscuri naturale și poluare a factorilor de mediu
- Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
- În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, 
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă,
dislocări de stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin 
hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei 
publice

 
6.3 Expunerea la riscuri tehnologice 

- Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în
zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, 
conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de 
infrastructură este interzisă. Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent 
construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau 
limitarea efectelor acestora. 
- Autorizarea executării construcțiilor în interiorul zonelor de protecție sanitară aferente 
cimitirelor, surselor de apă potabilă, depozitelor de deșeuri, marcate ca atare pe planșele 
de Reglementări Urbanistice și Unități Teritoriale de Referință se va face cu aplicarea 
restricțiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare. 
Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri 
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact avizat și aprobat conform 
prevederilor legale. Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este
cea aprobată prin Ordinul nr. 1.587 din 25 iulie 1997.

 
6.4 Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

- nu este cazul
 
 6.5 Asigurarea echipării edilitare

- Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza 
de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile 
contractelor încheiate cu Consiliul Local și cu respectarea parametrilor tehnici necesari. 
-  Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime 
de investitor sau de beneficiar. 
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun 
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale 
administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de 
fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 
- Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin 
contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară 
aferente, de către investitorii interesaţi.
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- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării noilor consumatori la rețelele edilitare existente în zonă.
 - Autorizarea executării construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, 
în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă. 
- Delimitarea zonelor de servitute și de protecție a rețelelor tehnico-edilitare se va face 
conform stas 8591/1-91 Condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile 
impuse de către acestea vecinătăţilor 
- Se va urmări limitarea pe cât posibil a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua 
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluții 
de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel 
de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea impermeabilizării suprafețelor exterioare
(prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea 
asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. 
- Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării 
deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor 

6.6 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 
-Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de 
urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut 
urban şi conformare spaţială proprie. 
-Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul 
localităţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 525/1996 privind Regulamentul 
General de Urbanism. 
-Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise sunt precizate 
și detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și 
unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
Pentru parcelele pe care există, la momentul aprobării prezentului regulament, utilizări 
care nu sunt admise prin prezentul regulament, nu sunt permise construcții sau amenajări 
care au ca rezultat creșterea suprafeței utile destinate acestor utilizări.

 7  . Reguli de amplasare   ş  i retrageri minime obligatorii
Autorizarea executării construcţiilor propuse pe suprafaţa studiată este permisă numai 
dacă se respectă distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei, conform Codului Civil şi deasemenea cu respectarea distanţelor minime necesare
intervenţiilor în caz de incendiu.
Construcţiile prevăzute pe suprafaţa studiată vor fi amplasate într-un regim de aliniere fix,
de 5,00 m, faţă de drumurile publice propuse pe laturile parcelei.

8. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă există posibilităţi de asigurare
a accesului carosabil şi pietonal direct la drumurile publice.
Loturile propuse pe suprafaţa studiată au asigurat accesul direct la drumurile publice 
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propuse pe laturile parcelei.
Accesele pietonale vor fi conformate în aşa fel încât să permită circulaţia persoanelor cu 
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9. Reguli cu privire la forma   ş  i dimensiunile terenurilor pentru construc  ţ  ii
Loturile propuse pe suprafaţa studiată sunt construibile întrucât se înscriu ca suprafaţă 
minima de 600 mp cu frontul minim de 17,50 m, având o formă geometrică regulată a 
cărei adâncime este mai mare decât lăţimea.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa  ţ  ii verzi   ş  i împrejmuiri
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei.

 
III   UTILIZARE   FUNCȚIONALĂ

11. Domeniul de aplicare
Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în extravilanul 
comunei Moșnița Nouă şi face parte din teritoriul administrativ al comunei Moșnița Nouă.
Specificul zonei este unul rezidenţial cu funcţiuni complementare compatibile, dotări şi 
servicii publice.
La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 41819mp, s-au delimitat următoarele zone 
funcţionale: 

Lu - zonă locuințe unifamiliale
Lc - zonă locuințe unifamiliale cu funcţiuni complementare
DS - zonă dotări şi servicii publice
SP - zonă cu spaţii plantate
Zonele funcţionale sunt evidenţiate în planşa 4, Reglementări Urbanistice.

IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ŞI SUBZONELOR FUNCŢIONALE

Lu- subzon  ă   locuințe unifamiliale
 Fucțiunea dominantă a zonei este cea rezidențială, loturile destinate exclusiv locuirii 
(1,2,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32) 

Lc- subzon  ă   locuințe unifamiliale cu funcțiuni complementare
loturile destinate locuirii ce includ funcțiuni complementare (3,4 și 5),

DS –     subzonă   dotari si servicii publice
loturile destinate serviciilor publice (10 și 11),

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Articolul 1. Utilizări admise
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Pentru zona rezidențială cu funcțiuni complementare (  Lu   și   Lc),   se permit amplasarea 
următoarele funcțiuni:

 Clădiri de locuit unifamiliale cu maxim două unități locative
 Regim de înălţime P, P+M, P+1E, P+1E+M.
 Spaţii verzi amenajate
 Accese carosabile, pietonale
 Instalaţii tehnico-edilitare.

Pentru zona de servicii și dotări publice (  DS),   se permit amplasarea următoarele 
funcțiuni:

 Clădiri cu destinaţie socială şi culturală, educaţională, de sănătate.
 Clădiri administrative, reprezentanţe, de birouri, sediu firmă.
 Agenții de turism
 Comerț cu amănuntul
 Activități manufacturiere nepoluante
 Regim de înălţime P+M, P+1E, P+1E+M,P+2E, P+2E+M
 Spaţii verzi amenajate
 Accese carosabile, pietonale, parcaje auto
 Instalaţii tehnico-edilitare

Articolul 2. Utilizări admise cu condiţii
 Toate construcţiile se vor realiza conform documentaţiilor de urbanism aprobate. 

Pentru loturile 3,4 și 5 (subzona Lc) se permit urmatoarele funcțiuni cu acordul vecinilor 
direct implicați:

 se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi 
manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 150 mp Arie 
Construită Desfășurată (ACD), să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai 
mult de 3 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 
22,00, să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie și să fie
însoțite de funcțiunea de locuire

 se permit spații de staționare auto, parcări in interiorul parcelei

Articolul 3. Interdicţii definitive
 Alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus 
 Activităţi industriale
 Activităţi de servicii şi producţie care generează zgomot, praf, alte noxe şi / sau 

care implică un trafic important de mărfuri, din punct de vedere al cantităţilor 
vehiculate şi al frecvenţei 

 Se interzice construirea a mai mult de 2 apartamente în cadrul unui lot cu clădire de
locuit în sistem individual.

 Se interzice dezmembrarea ulterioară a lotului în scopul construirii mai multor 
construcţii înspre limita din spate a acestuia.
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 Se interzice unificarea ulterioară a mai multor parcele în scopul realizării de clădiri 

de locuit în sistem colectiv cu regim de înălţime mai mare de P+1E+M

SECTIUNEA 2 : CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A
CLADIRILOR

Articolul 4. Caracteristici ale parcelelor
 parcelele proprietate privata vizate de operatiunea de reparcelare se vor supune 

operatiunilor cadastrale de comasare/divizare in forma prevazuta de prezenta 
documentatie.

Articolul 5. Amplasarea cladirilor faţă de aliniament
 Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul 

public şi cel privat) se va face astfel : se va asigura un regim de aliniere fix, de 
5,00m.

Articolul 6. Amplasarea cladirilor faţă de limitele laterale
 Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi 

izolat sau cuplat.
 Clădirile de locuit izolate sau cuplate, cu regim de înălţime P şi P+M vor avea 

retragerea minima faţă de limitele laterale ale parcelei de 2,00 m în cazul în care se 
doreşte amplasarea de goluri de ferestre spre aceste limite.

 Pentru clădiri de locuit cu regim de înălţime mai mare decât P+M, amplasate izolat 
sau cuplat, se va respecta distanţa minimă de 1/2 din înălţimea la cornişă faţă de 
limitele laterale ale lotului dar nu mai putin de 3m.

 Distanţa clădirilor de locuit faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 
10,00 m.

 Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje şi clădiri cuplate, proiectarea în 
acest caz trebuind să fie corelată.

 Anexele gospodareşti (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, magazii unelte 
gradină, etc.) se vor amplasa la cel puţin 4,00 m faţă de limita lotului. Acestea se 
vor putea amplasa şi pe limita lotului, cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 
3,00 m

Articolul 7. Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela
 Se vor autoriza mai multe cladiri pe aceeasi parcela doar daca toate corpurile se 

inscriu in edificabilul parcelei. Se vor respecta conditiile de protectie la incendiu.
 Amplasarea ladirilor vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea 

la cornise a celei mai inalte dintre ele.

Articolul 8. Circulatii si accese
 Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării 
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posibilitaţilor de acces direct la drumurile publice. Acestea trebuie să permită 
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor având în vedere gabaritele minime 
de trecere a auto-specialelor de intervenţie care sunt de 3,80 m lăţime şi 4,20 m 
înălţime.

 Se va asigura minim un acces carosabil pe parcelă.

Articolul 9. Stationare autovehiculelor. 
 Stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara 

circulatiilor publice.

Articolul 10. Inaltimea maxima admisibila a ccladirilor. 
La stabilirea înalţimii construcţiilor se va avea în vedere:

 respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, etc.) pentru a nu aduce 
prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 Regimul maxim de înălţime admis pentru clădiri de locuit este P+1E+M, cu 
înălţimea maximă la cornişă de 8,50 m.

 Regimul maxim de înălţime admis pentru clădiri destinate serviciilor publice este 
P+2E+M, cu înălţimea maximă la cornişă de 11,50 m.

 înălţimea la coama acoperişului este determinată de panta acoperişului fixată între 
valori de 35°- 45° şi de dimensiunile clădirilor cu rezolvarea mansardei pe un 
singur nivel.

Articolul 11. Aspectul exterior al cladirilor.
 Construcţiile trebuie să se apropie de tipologia clădirilor de locuit specifică zonei, 

se va urmări: simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din
toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care 
se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.; armonizarea texturii 
finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite 
integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de
refacere şi extindere; armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea 
ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul specific zonei.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ 
cu cele principale şi în armonie cu acestea.

 Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în 
volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor.

 Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi catv, precum şi 
punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
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arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţadele principale.
 Orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor noi 

construcţii, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, 
necesită studii de specialitate, avizate conform legii;

Articolul 12. Condiții de echiparea tehnico-edilitară
 Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei 

posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, 
alimentare cu apă şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă 
să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va 
executa.

Articolul 13. Spaţii libere și spații verzi plantate
 Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din 

suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 
mp de spaţiu liber în jurul construcţiei.

 Plantarea de arbori înalţi este permisă, numai la distanţe mai mari de 2,00 m faţă de
linia despărţitoare a două proprietăţi.

 Spațiile neconstruite și neocupate de circulații/accese vor fi înierbate.

Articolul 14. Împrejmuiri
 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate pâna la frontul casei în interior se 

vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici şi 
se recomandă dublarea cu gard viu. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de 
maximum 1,80, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m şi vor putea fi dublate de un gard 
viu.

 Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în 
vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca
împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 2,00 m, fiind 
poziţionat la 0,50 m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

SECTIUNEA 3 : POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI

Articolul 15. Procentul maxim de Ocupare a Terenului (POT) și Coeficientul maxim 
de Utilizare a Terenului (CUT)

Pentru zona rezidențială cu funcțiuni complementare (  Lu   și   Lc)
 POT maxim = 30 %
 CUT maxim = 0,9

Pentru zona de dotări și servicii publice (  DS)
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 POT maxim = 40 %
 CUT maxim = 1,2

SP –   zonă cu spații plantate

Articolul 1. Utilizări admise
 Se permit amenajări de spatii verzi amenajate, înierbire, arbuști de talie mică

Articolul 2. Utilizări admise cu condiţii
 Se admit toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespund funcţiunii zonei şi 

îndeplinesc condiţiile prezentului regulament și nu intra sub incidența zonei de 
siguranța a LEA220 kV

 Se vor respecta conditiile precizate în Avizul nr. 93 din 05.07.2016 și fișa de 
coexistență anexată, emis de Transelectrica.

Articolul 3. Interdicţii definitive
 Se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare
 Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice
 Orice alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de mai sus
 Orice fel de activităţi industriale
 Se interzic activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, 

vibraţii, zgomot, fum, miros, sau care sunt incomode prin traficul generat.
 Se interzic activităţi de depozitare, comerţ en-gros, antrepozite.

Articolul 4. Împrejmuiri
 In zona de siguranță a LEA 220kV este interzisă limitarea sau îngrădirea, prin 

execuția de împrejmuiri, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. La LEA 220kV Mintia-Timișoara.

Întocmit, 
arh. Nicolae Porime
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