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5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1. DISPOZITII GENERALE

1.1 DEFINITIE SI SCOP

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza
elaborarii planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum si a regulamentelor aferente care se vor
elabora ulterior în zona studiata.
Regulamentul local de urbanism stabileste, conform legii, regulile de ocupare a terenurilor si de
amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora.
Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru
autorizarea executarii constructiilor.

Prezentul Regulamentul local de urbanism se aplica la terenul cu suprafata de 19958 mp, situat in
judetul Timis, comuna Mosnita Noua, in zona de est a teritoriului extravilan a localitatii Urseni.
Prevederile prezentului regulament vor fi corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija
Consiliului Local şi al elaboratorului.

1.2 CADRUL LEGAL

La baza elaborării prezentului Regulament local de urbanism stau :
−Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului (cu modificările ulterioare),
−Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor (cu modificările ulterioare),
−HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata,
- “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM-007-2000 aprobată cu
ord MLPAT nr. 21/N/10.04.2000,
- Hotărârea C.J.Timiş nr. 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor
teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş,
- Hotărârea C.J.Timiş nr. 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor
urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş, ce are la bază
prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate.
−Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

1.3. DOMENIU DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si
amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul PUZ, pe o suprafaţă de teren din teritoriul
administrativ al comunei Moşniţa Noua, localitatea Urseni, judeţul Timiş, cu nr. Cad 409301, Urseni, în
suprafaţă totală de 19958 mp.

Zonificarea functionala propusa prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinatia
constructiilor si functiunea dominanta a zonei si este prezentata in plansa Reglementari urbanistice –
zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor,
ce vor fi respectate in cadrul fiecarei zone functionale.
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2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. - REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Terenul in suprafata de 19958 mp se afla in extravilanul localitatii Urseni, comuna Mosnita Noua si
este in prezent in circuitul agricol. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei
de “Reglementari urbanistice - zonificare”.

Orice interventie in zonele protejate va fi autorizata cu avizul organelor centrale sau locale cu
atributie in domeniu. Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si
echilibrului ecologic.

2.2. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI

PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii
Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale
privind siguranţa în construcţii:
- Legea 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii,
- H.G.R. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi construcţiilor.

2.2.2. Asigurarea echipării edilitare
Autorizarea executarii constructiilor se va face doar in cazul existentei posibilităţii de racordare la reţelele
de apa, canalizare şi energie electrică în sistem centralizat.

2.2.3. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia

construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.
Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt

prevăzute în cap. 4 a prezentului regulament.

2.2.4. Lucrări de utilitate publică
Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in prezenta documentatie

pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.
Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiilor de constructie

aprobate conform legii.
Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt

rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare
cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc).

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ
- este cea rezidenţială, zona fiind compusa din locuinţe cu caracter urban şi semi-rural, cu
regim de înălţime : P, P + 1E +M.

2. FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- servicii
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- spaţii verzi amenajate
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

3.1. UTILIZĂRI PERMISE

Pentru zona rezidenţială cu funcţiuni complementare:

� locuinţe cu caracter urban şi semi-rural (individuale sau cuplate) cu garajele aferente;
� locuinte pentru maximum doua familii (tip duplex);
�functiuni complementare: servicii, mic comert, administratie, sanatate,
�spatii verzi amenajate,
�accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje,
�retele tehnico – edilitare si constructii aferente.

Pentru zona de servicii şi dotări:

� instituţii financiar - bancare,
�servicii publice, comerţ, spaţii de prezentare şi expunere,
�clădiri administrative, birouri,
�sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor partide politice, profesionale, fundaţii, sedii

ONG,
�hoteluri, pensiuni, agentii de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele,
�mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, dotări de alimentaţie publică,
�construcţie pentru producţie şi depozitare precum şi echipamente legate de funcţionarea

zonei,
�spatii verzi amenajate,
�accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje,
�retele tehnico – edilitare si constructii aferente;

3.2. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII

• comert alimentar si nealimentar, activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de mica
amploare, nepoluante, fara riscuri tehnologice.

3.3. INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicţiei temporare
de construire până la devierea acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de
reţea sau a proprietarului terenului.

3.4. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

� activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros
� activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite
� statii de intretinere auto
� ferme agro-zootehnice, abatoare
� anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
� depozite de deseuri
� panouri mari publicitare in spatiile verzi de aliniament sau parcuri
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3.5. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza
analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de
urbanism.

Pentru integrare in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu
ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014.

L - ZONĂ REZIDENŢIALĂ - LOCUINŢE,
D - ZONĂ DE DOTĂRI ŞI SERVICII PUBLICE,
ZV - ZONĂ VERDE,
C - CĂI E COMUNICAŢII ŞI CONSTRUCŢII AFERENTE
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4. PREVEDERI LA NIVELULUNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

4.1. L – ZONA REZIDENTIALA

4.1.1. GENERALITATI

Art. 1 Zone si subzone functionale
- L – zona rezidentiala cu locuinte individuale cu maxim doua apartamente, cuplate sau in sistem

duplex, cu regim de inaltime P pana la P + 1E +M

Art. 2 Functiunea dominanta
- este cea rezidentiala, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban si semi-rural, cu
regim de inaltime : P, P+1E, P + 1E +M.

4.1.2 UTILIZAREA FUNCTIONALA

Art. 4 Utilizari permise
� locuinte cu caracter urban si semi-rural (individuale, cuplate sau duplex);
� locuinte pentru maximum doua familii;
� functiuni complementare: servicii, mic comert, administratie, sanatate, spatii verzi amenajate,
accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, retele tehnico – edilitare si constructii aferente;

Art. 5 Utilizari permise cu conditii
• comert alimentar si nealimentar, activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de mica

amploare, nepoluante, fara riscuri tehnologice.

Art. 6 Interdictii temporare de construire
� Nu este cazul

Art. 7 Interdictii definitive de construire
� activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros
� activitati de depozitare, comert en gros, antreprize
� ferme agro-zootehnice, abatoare
� anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
� depozite de deseuri

4.1.3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

4.1.3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale
Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii.
Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren.
Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a dormitoarelor la locuinte, a spatiilor administrative, de

birouri in cazul functiunilor complementare celei de locuit.
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Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice
Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata din :

carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latime de 12.0 m sau 16.0m.
Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de

aliniament pentru toate loturile de locuinte.

Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.
Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.
Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi
Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei
Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri fata de aliniament
Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor stradale.

Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de
aliniament pentru toate loturile de locuinte.

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei
In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau maxim doua

constructii principale si anexe.

Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei :
Constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 10,00 m fata de spatele parcelelor pentru toate

loturile de locuinte.
Doar constructiile anexe parter se pot amplasa pana la limita din spate a proprietatii, celelalte cu

inaltimi ce depasesc 4,00m se vor amplasa retrase la min. H/2 din inaltimea la cornisa a cladirii
respective.

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei :
Constructiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu

prevederile Codului Civil.
− constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa in limitele
codului civil respectiv pentru constructii P, P+M la min. 2.0m fata de limita laterala a parcelelor;
constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in conditiile
respectarii prevederilor codului civil.
− nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind
sa fie corelata.
Autorizarea executarii constructiilor de locuinte este permisa numai daca se respecta distantele
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minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Amplasarea a doua constructii principale pe teren :
Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in spate nu

afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii.
Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva

(desfasurare) din strada a ansamblului.
Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei.
Se va respecta POT si CUT.

4.1.3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile
Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de circulatie si

transport.

Art. 17 Accese pietonale
Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. Profilul

strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile.

4.1.3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA

Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.
Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie.
Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare
Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie

electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.
Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis si de pe platformele betonate din incinta se vor colecta in

bazine colectoare de 3mc si se vor folosi la udarea spatiilor verzi.
Evacuarea apelor pluviale de pe drum se vor colecta intr-un bazin de retentie de 110mc si se va

deversa in canalul de desecare Hcn 552.

Art. 20 Proprietatera publica asupra retelelor tehnico – edilitare
Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a

comunei.
Drumurile vor intra in domeniul public al localitatii.
Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.
Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in

proprietatea publica.
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4.1.3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea
Nu se mai admit alipiri sau dezlipiri de parcele ulterior PUZ-ului.

Art. 22 Inaltimea constructiilor
Pentru constructia de locuinte regimul maxim de inaltime admis este P+1E+M cu inaltimea maxima

la cornisa de 9,00m.

Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor
Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter unitar

ansamblului construit.
Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile.
Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al

imprejurimilor.
Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe acoperisuri

numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile.
Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie

cu acestea.

Art. 24 Procentul de ocupare al terenului
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele cu destinatia de locuinta este de 35% .

4.1.3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje
La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice

fiecarei functiuni.
Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu

prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.
Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei

publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.
Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit.

Art. 26 Spatii verzi
Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista.
Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Se va planta cel puţin un

arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de
minimum 25% din suprafaţa parcelei.

Art. 27 Imprejmuiri
Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri

transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de

maximum 2.20m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi dublate de un gard viu. Inaltimea maxima admisa a soclului

este de 0.80m. De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălţime

maximă de 2,20m.
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4.2. D – ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE

4.2.1. GENERALITATI

Art. 1 Zone si subzone functionale
- D – zona de dotari si servicii publice :

cladiri cu regim de inaltime P pana la maxim P + 1E +M .

Art. 2 Functiunea dominanta
- este cea de dotari si servicii publice, zona fiind compusa din constructii cu caracter urban si

semi-rural, cu regim de inaltime : P pana la maxim P + 1E + M.

Art. 3 Dotari si servicii publice
• servicii, alimentatie publica, pensiuni, mic comert, comert alimentar si nealimentar,

administratie, sanatate cu H max. P + 1E + M.
• spatii verzi amenajate
• accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje
• retele tehnico – edilitare si constructii aferente

4.2.2. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Art. 4 Utilizari permise
• dotari: servicii, alimentatie publica, pensiuni, mic comert, comert alimentar si

nealimentar, administratie, sanatate, spatii verzi amentajate, accese carosabile, pietonale,
parcaje, garaje, retele tehnico – edilitare si constructii aferente;

Art. 5 Utilizari permise cu conditii
• activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de mica amploare, nepoluante, fara

riscuri tehnologice.

Art. 6 Interdictii temporare de construire
� Nu este cazul.

Art. 7 Interdictii definitive de construire
• activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros
• activitati de depozitare, comert en gros, antreprize
• spatii de intretinere auto
• ferme agro-zootehnice, abatoare
• anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
• depozite de deseuri
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4.2.3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

4.2.3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale
Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren.
Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a spatiilor administrative, de birouri in cazul dotarilor si

serviciilor publice.

Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice
Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata

din: carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latime de 12m.
Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de

aliniament toate loturile de servicii.

Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.
Nu este cazul.

Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.
Nu este cazul.

Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi
Nu este cazul.

Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei
Nu este cazul.

Art. 14 Retrageri fata de aliniament
Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor

stradale.
Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de

aliniament pentru parcela nr. 21. Pentru parcela cu nr. 22 constructia se va amplasa la limita de
proprietate.

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei
In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe

constructii principale si anexe.

Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei :
Constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 10,00 m fata de spatele parcelei pentru toate

loturile de servicii .
Doar constructiile anexe parter se pot amplasa pana la limita din spate a proprietatii, celelalte cu

inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii
respective.
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Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei :
Constructiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu

prevederile Codului Civil.
- constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa in limitele codului

civil respectiv pentru constructii P+M la min. 2,00m fata de limita laterala a parcelelor; pentru constructii
P + 1E + M la min ½ din H cornisa pana la limita parcelei.

Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren :
Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in spate nu

afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii,
Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva

(desfasurare) din strada a ansamblului.
Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei.

4.2.3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 16 Accese carosabile
Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de circulatie si

transport.

Art. 17 Accese pietonale
Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. Profilul

strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile.

4.2.3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA

Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.
Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie.
Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare
Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie

electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.
Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis si de pe platformele betonate din incinta se vor colecta in

bazine colectoare de 3mc si se vor folosi la udarea spatiilor verzi.
Evacuarea apelor pluviale de pe drum se vor colecta intr-un bazin de retentie de 110mc si se va

deversa in canalul de desecare Hcn 552.

Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare
Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a

comunei.
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Drumurie vor intra in proprietatea publica a localitatii.
Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.
Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in

proprietatea publica.

4.2.3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea
Nu se mai admit alipiri sau dezlipiri de parcele ulterioare.

Art. 22 Inaltimea constructiilor
Pentru dotari si servicii publice, regimul maxim de inaltime admis este:

-pentru parcelele de doatri si servicii : maxim P+1E+M cu inaltimea maxima la cornisa de 11,00m.

Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor
Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter unitar

ansamblului construit.
Este interzisa executarea de constructii din materiale nedurabile.
Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al

imprejurimilor.
Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe acoperisuri

numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile.
Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie

cu acestea.

Art. 24 Procentul de ocupare al terenului
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele de dotari si servicii publice de 40%.

4.2.3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje
La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice

fiecarei functiuni.
Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu

prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.
Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei

publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform

normativelor în vigoare.

Art. 26 Spatii verzi
Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista.
Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse.
Ponderea spaţiilor verzi amenajate din subzonele ce cuprind instituţii şi servicii în spaţiu plantat, va fi

în favoarea spaţiilor verzi.
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Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia
mediului.

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Art. 27 Imprejmuiri
Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul constructiei în interior se recomandă

împrejmuiri vegetale, dar se accepta la fel de bine si împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn,
cu stâlpi metalici sau plase de sârmă.

Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.20m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi dublate
de un gard viu. Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m.

De la constructii şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o
înălţime maximă de 2,20m.

La fatada principala imprejmuirile vor fi de tipul soclu si gard transparent sau semitransparent.
Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.60m iar inaltimea maxima a gardului (imprejmuirii ) este
de 2.20m.
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4.3. V – ZONA VERDE

4.3.1. GENERALITATI

Art. 1 Zone si subzone functionale
- V – zone verzi propuse . Acestea se vor intabula in CF ca spatiu verde.

Art. 2 Functiuni complementare admise ale unitatii sunt:
- retele tehnico edilitare
- mobilier urban
- alei pietonale

4.3.2. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Art. 3 Utilizari permise
� Mobilier urban
� retele tehnico-edilitare
� alei pietonale
� plantatii, amenajari spatii verzi

Art. 4 Interdictii definitive de construire
Se interzic urmatoarele utilizari:
� Constructii permanente
� Depozite de deseuri
� Panouri mari publicitare
� Anexe gospodaresti
� Statii de intretinere auto
� Ferme agro-zootehnice, abatoare
� Activitati de depozitare, antrepozite
� Activitati industriale.

4.3.3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

4.3.3.1. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 5 Parcaje
Nu este admisa realizarea de parcaje pe spatiul verde.

Art. 6 Spatii verzi
Se vor realiza spatii verzi plantate ca zona de protectie a drumului comunal.

Art. 7 Imprejmuiri
Nu se realizeaza imprejmuiri pe spatiul verde.
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4.4. C – CAI DE COMUNICATIE

4.4.1. GENERALITATI

Art. 1 Zone si subzone functionale
- Cai de comunicatie rutiere propuse cu prospect de 12m si 26m .

Art. 2 Functiunea dominanta
- Cai de comunicatie rutiere propuse si constructii aferente .

Art. 3 Functiuni complementare admise ale unitatii sunt:
• retele tehnico edilitare
• servicii compatibile functiunii de baza a zonei.

4.4.2. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Art. 4 Utilizari permise
� cai de comunicatie
� parcaje
� spatii de stationare
� alei pietonale
� refugii si treceri pentru pietoni
� retele tehnico-edilitare
� parcaje inierbate
� plantatii, amenajari spatii verzi

Art. 5 Interdictii definitive de construire
Se interzic urmatoarele utilizari:
� Constructii permanente
� Depozite de deseuri
� Panouri mari publicitare
� Anexe gospodaresti
� Statii de intretinere auto
� Ferme agro-zootehnice, abatoare
� Activitati de depozitare, antrepozite
� Activitati industriale.

Intocmit,
arh. Loredana PESCARU


