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REGULAMENT LOCAL DE CONSTRUIRE 

TITLUL 1 - PRESCRIPŢII GENERALE 

1. DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Comunei 

Dobroesti, precum şi în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General a fi 

efectuate pană în anul 2020. In interiorul teritoriului administrativ al comunei Dobroesti Regulamentul 

conţine si recomandări privind vocaţia unor trenuri situate in teritoriul administrativ al comunei 

Dobroesti dar si in extravilan, importante pentru existenţa actuală şi pentru dezvoltarea corelată a 

comunei ca vad comercial al zonei metropolitane. Suprafata teritoriului administrativ este de 

1235ha, iar suprafata teritoriului intravilan este de 165,24ha la 01.01.1990 si de 356,60ha la data 

aprobarii ultimului PUG respectiv 30.05.2005. 
Suprafata construibila este definita prin cote orizontale de tip „x” si „y” dar in cazul lucrarilor 

hidrotehnice si prin cota verticala tip „Z”- STEREO 70. In ceea ce priveste cotele verticale date de 

lucrarile hidrotehnice de pe raurile Colentina si Pasarea acestea sunt conform datelor de exploatare de 

la SGA Ilfov-Bucuresti urmatoarele: 

Nr. 

crt. 

Acumulare / rau Cota Nivel Normal 

de Retentie (mdMN) 

Cota Coronament 

baraj sau bief (mdMN) 

Cota minima constru-

ibilitate (mdMN) 

1 Ac. Fundeni/ Colentina 65,50 67,00 67,00 

2 Ac. Pantelimon I/ Colentina 64,00 65,00 65,00 

3 Ac. Pantelimon II/ Colentina 61,00 62,50 62,50 

4 Ac. Afumati V / Pasarea 67,60 68,80 68,80 

 

1.2. Pentru terenul situat între actualul intravilan şi intravilanul propus, orice lucrări sunt 

condiţionate de elaborarea şi aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale in zonele cu 

functiuni rezidentiale. In zonele in care nu au fost intocmite detalieri tip PUZ acestea au fost cuprinse 

in aceasta documentatie. PUZ-urile noi ce vor aparea de la data prezentului regulament vor ţine seama 

de prevederile acestui regulament pana la avizarea unui regulament nou, prin care se asigură atingerea 

conditiile generale de aplicare a regulamentului de construire. 

1.3. Pentru arealele definite prin PUG ca zone cu detalieri tip PUZ regulamentul are un caracter 

obligatoriu putand a fi emise autorizari directe in functie de documentatiile pentru investitii inaintate 

primariei. In restul zonelor fara detalieri tip PUZ se vor efectua documentatii urbanistice. Puz-urile noi 

vor respecta circulatiile aprobate prin PUG, tipul functiunii urbanistice, racordul la reteaua de 

canalizare oraseneasca si inaltimea maxima admisa, indicatorii fiind cei stabiliti prin PUG. 

Autorizaţiile de construire urmand a fi eliberate în baza unui plan urbanistic zonal, special elaborat 

prin care se mai poate reparcela si deci infiintarea unor noi drumuri, se poate marii POT-ul si CUT-ul 

cu 20% conform legii si se poate schimba functiunea initiala cu una compatibila cu aceasta. Acest areal 

este delimitat in plansa de regulament prin hasura ce defineste interdictia temporara de construire. 

1.4. In principiu pentru zonele cu functiuni economice nu trebuiesc intocmite documentatii tip PUZ 

sau PUD daca se respecta suprafata minima si deschiderea la strada minima a lotului, se va prezenta la 

depunerea documentatiei de autorizare de construire un plan de situatie ce va cuprinde circulatiile din 
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interiorul lotului, parcarile investitiei. 

1.5. Loturile construite deja situate in satul Dobroesti, aflate sub cota coronamentului barajului 

Pantelimon I (Dobroesti) de 65,00mdMN, dar care au ramas nedemolate prin lucrarea de aparare de 

mal la infiintarea acumularii Dobroesti, inceputa in anul 1987 si terminata in anul 1990 (conform legii 

Apelor de la acea data) raman cu aceeasi functiune iar in cazul inundarii acestia isi vor solicita 

despagubirile in instanta de la Beneficiarul de dotatie pentru acumularea Dobroesti. 

 

2. CORELĂRI CU ALTE REGLEMENTARI 
2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale 

aprobate conform Legii 350/2001 cu completarilor si modificarilor ulterioare, anterior intrării sale în 

valabilitate şi care nu au fost abrogate prin Hotărari ale Consiliului Local al Comunei Dobroesti. 

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare ale căror 

efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual şi care îşi păstrează şi în prezent 

valabilitatea prin comparaţie cu regulamentele actuale din diferite alte comune romanesti. 

2.3. Planul urbanistic general al comunei Dobroesti preia prevederile sectiunilor aprobate ale 

Planului de Amenajare a Teritoriului National si Planurile de dezvoltare ale zonei Metropolitane. 

2.4. Planul urbanistic general al comunei Dobroesti preia prevederile Codului Civil pentru 

intravilanul comunei Dobroesti la data 01.01.1990. 

 

3. PRINCIPII, STRATEGIE DE DEZVOLTARE SI CONDIŢII DE APLICARE 
In Comuna Dobroesti dezvoltarea localitatii se va face in spiritul urmatoarelor considerente (principii): 

 Comuna Dobroesti este situata in zona periurbana a Bucurestiului si va suporta o parte din 

necesarul de utilitati (zone de gospodarie comunala) si circulatiile majore necesare dezvoltarii 

capitalei; 

 Comuna Dobroesti se afla situata pe un nod functional in zona periurbana a capitalei si un nod 

de circulatii nationale (autostrazi si drumuri nationale), regionale si judetene; 

 Circulatiile de nivel mai mare decat cel local vor fi bordate de unele zone economice 

incompatibile cu locuirea; 

 Circulatia de tip autostrada de centura va fi bordata de circulatii regionale si judetene cu 

4(patru) benzi. Spre capitala este amplasata soseaua de centura, iar spre judet drumuri judetene 

existente largite la 4 benzi, propuse pentru a asigura dezvoltarea unui inel cu 3 componente de 

circulatii in jurul capitalei care nu trebuie sa tranziteze Bucurestiul.  

 Inelul de circulatii (cu trei componente) va asigura dezvoltarea unei zone economice structurata 

corect, din care teritoriul administrativ al Comunei Dobroesti va detine o parte; 

 Linile cailor ferate secundare se vor pastra pentru a fi integrate in cadrul unui inel de transport 

in comun pe calea ferata circular in jurul capitalei  

 Pentru terenurile din intravilan se va aplica RLU 2017 si Codul Civil in vatra satului (intravilan 

la 01.01.1990). 

 Parcela minima construibila este de 200mp. 

 Inaltimea maxima in comuna fara documentatie PUZ si derogari legale este P+8 in afara 

intersectiilor. La intersectii in functie de categoria de importanta a strazii se vaor adauga 1-2 nivale pe 

planul celor existente si 1-2 nivele retrase la 3m respectiv 6m de la planul fatadei. Aceste nivele in 

mailto:paidiua@yahoo.com


 
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI DOBROESTI PLANUL URBANISTIC GENERAL COMUNA DOBROESTI 
PROIECTANT: SC PPS IMOB URBAN SRL REGULAMENT LOCAL DE CONSTRUIRE 

 

5 

SC  PPS IMOB Urban SRL str.Bucurestii Noi nr.56, sector 1, Bucuresti, tel: 021 667 11 56; 0723 311 689; email paidiua@yahoo.com; CUI 

18065436; nr. De ordine in Registru Comertului: J40/17785/24.10.2005; Cont IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0717 0556 Raiffeisen Bank-suc. Bucurestii 

Noi 

plus se pot face la intersectiile strazilor principale cu arterele de categorie mare respectiv Soseaua 

Fundeni, treaseul drumului expres, sosaeaua de legatura dintre DN2 si DN3 si soseaua Dragonu Rosu..  

 Pentru a fi construibila in regim izolat o parcela pentru functia de locuire L1 va trebui sa aiba 

deschiderea la strada de min.12,0m (conform Cod Civil si 15,0m conform RLU), la locuinte colective 

mici lotul minim va fi de 700mp cu 20m deschidere la strada (latimea lotului initial minim din care se 

pot realiza dezmembrari pentru loturi cu locuinte colective mici, in regim de lot indivizibil, este de 

44,00m, in acest caz strada rezultata fiind secundara cu carosabil de 6,0m). La L2 suprafata minima a 

lotului va fi de 700mp cu dchiderea la strada de min.20m. Pentru functiunea M1 deschiderea la strada 

va fi de minim 20,0m la constructii izolate cu lot de 800mp. Functiunea M1 pote fi realizata si pe 

loturi de 500mp si regim de construire cuplat (transportul fiind asigurat cu auto de pana la 1,0t), iar 

pentru functia M2 la lotul de minim 1000mp deschiderea minima va fi de 20m; la lotul de pana la 

5000mp deschiderea la strada va fi de minim 30m – la ambele transportul se va asigura cu auto de 

pana la 1,t. La aceasta functiune M2 la inaltimea constructiei de P+6  deschderea la strada va fi 

obligatoriu de minim 40m indiferent de suprafata lotului. La functiunea A lotul minim va fi de 

3000mp cu deschiderea de minim 40 m indiferent de transport. La functia G pentru sursele de apa 

lotul minim va fi de 200mp cu deschiderea minima de 10m, iar pentru celelalte obiecte de gospodarie 

comunala lotul minim va fi de 1500mp cu deschiderea la strada de minim 40m. La functiunile S 

pentru cladirile administrative lotul minim va fi de minim 300mp cu deschiderea la strada de minim 

15m, iar pentru cladirile ce cuprind echipamante specifice lotul minim va fi de minim1000mp cu 

deschiderea la strada de minim 40m  

 In cadrul unui UTR se poate admite ca 30% din suprafata construita pe acel lot sa aiba o 

functiune complementara cu functiunea principala, dar nu este posibila construirea doar a unei cladiri 

cu functiunea complementara. (ex: pe un lot cu functiune de locuire in cadrul constructiei edificate se 

poate admite existenta unui birou, sau cabinet, sau magazin cu o suprafata de maximum 30% din 

suprafata totala a constructiei). 

 In lungul arterelor cu minim doua benzi pe sens alinierea cladirilor se va face la minim 6,0m de 

la strada. 

 Fluidizarea circulatiei pentru zona Dragonul Rosu prin urmatoarele etape: 

◦ asfaltarea in totalitate a unui inel cu sens unic constituit de strzile Drumul Garii, De 76 si 

str. Doinei cu prelungirea pana la De 76. 

◦ asigurarea unei intrari noi in sos. Fundeni prin mutarea troitei cu circa 15m la nord si 

mutarea statiei de gaze si a postului trafo pe amplasamente noi in vecinatate. Pentru 

reconformarea intersectiei este necesara de asemenea si corectarea carosabilului si trotuarului 

nord al capatului strzii Doinei la intrarea in sos. Fundeni. 

◦ asfaltarea strazii Garii si legatura cu prelungirea bd. Profesor dr. V Dumitrescu 

◦ asigurarea unei/ unor legaturi secundare intre strzile Doinei si V. Dumitrescu prin 

documentatii de urbanism. 

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi il 

detaliază. 

3.2. Prezentul regulament este un regulament local avand un caracter obligatoriu. Prevederile sale 

permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea 

unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la 
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punctul 4, precum şi în conţinutul regulamentului. 

3.3. In cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a 

lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin 

regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform legii. In această 

situaţie se înscriu şi localizările în care sunt admise accente înalte peste 35,0 m si CUT peste 3,5. 

3.4. Pentru toate zonele de extindere situate între limita intravilanului existent la data 01.01.1990 şi 

cea a intravilanului stabilit prin prezentul PUG este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice 

Zonale aprobate conform legii, daca nu au fost executate inca detalieri tip PUZ, ca o condiţie a 

includerii acestora în intravilan şi a detalierii unor zone din intravilan (Prevederea se refera numai la 

zona rezidentiala in care se doreste reparcelare si iesire din indiviziune). 

3.5. Pentru toate zonele situate în extravilanul arabil ramas dupa aprobarea prezentului PUG, este 

posibila extinderea intravilanului si stabilirea unor reglementari de construire daca se indeplinesc in 

mod cumulat urmatoarele conditii:  

 suprafata ce se va introduce in intravilan este mai mare de 10,0 ha,  

 are o deschidere la drumul public de minim 50m 

 va fi legat pe minim o latura de intravilanul existent.  

Pentru reglementarea unor astfel de zone este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale 

aprobate conform legii (pentru functiuni rezidentiale si compatibile cu acestea de exemplu cu tipuri de 

dotari), condiţie a includerii acestora în intravilan şi a schimbării încadrării modului de impozitare a 

terenurilor.  

3.6. Indicatorii trecuti in RLU sunt maximi. Daca printr-un proiect, pe lotul X, nu a fost utilizata 

valoarea maxima a unui indicator acesta poate fi utilizat intr-un proiect ulterior fara a fi necesara o alta 

documentatie de urbanism, pastrandu-se functiunea urbanistica initiala. 

 

4. SITUATII SPECIALE SI DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE 

REGULAMENTULUI 
4.1.  Zonele ce necesita elaborarea documentatiilor PUZ: 

 ZONA FUNCTIONALA LOCUIRE 

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ pentru terenuri ce indeplinesc simultan urmatoarele 

conditii: 

 proprietarul declara ca doreste construirea unui ansamblu de locuinte cu un numar de 

constructii de minim 4 cladiri sau mai mult de 4 cladiri 

 proprietarul declara ca doreste dezmembrarea terenului in mai mult de trei loturi inregistrate 

cadastral individual (parcele cu aces direct dintr-un drum public sau privat si nu condominiu). 

 Latimea terenului la strada sa fie mai mare de 15,0m (respectiv deschiderea la strada pentru o 

locuinta izolata conform RLU) 

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii: 

 la loturile cu suprafata mai mica sau egala cu 300mp se admite depasirea POT cu maxim 15% 

pentru anexe gospodaresti, respectiv POT = 50% fara documentatii urbanistice intocmite in 

acest scop. Anexele gospodaresti cuprind: magazie, garaj, terasa acoperita, cabina put si fosa 

sau ministatie de epurare, beci separat de casa, chiosc, cotete, grajd. 

 La circulatiile pietonale rezultate prin deschiderea unor alei pietonale intre curti, constructiile 

de pe loturile riverane aleii pot fi amplasate pe limita de proprietate constituita de aleea 
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pietonala, dar la nivelul parterului fatada va fi oarba (fara ferestre si intrari) si se permite 

amplasarea panourilor publicitare. 

 ZONE FUNCTIONALE ECONOMICE 

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ sau PUD pentru terenuri ce indeplinesc simultan 

urmatoarele conditii: 

 tot imobilul va avea doar functiune economica 

 suprafata lotului este mai mica de 1000,0mp 

 deschiderea la strada mai mica de 30,0m 

 schema de descarcare/incarcare cu materii prime/produse finite se poate desfasura doar in 

incinta lotului. 

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii: 

1. pentru locuire individuala in lot oricat de mare 

2. pentru ansamblu de constructii situate intr-un condominiu 

3. pentru locuire cu functiuni comerciale in cuantum de maxim 30% din edificiu pentru 

functiunea economica. 

4. pentru functiuni economice (cu urmatoarele functiuni urbanistice: industrie, depozite, birouri, 

centre comerciale, agrement, sport – loisir) ce se doresc a fi amplasate pe loturi izolate (una 

bucata) sau alipite lotul rezultat fiind mai mare de 1000 mp si cu deschideri la strada mai mare 

de 30,0m. 

4.2.  Prin situatii speciale se inteleg: 

- parcelarile sau reparcelarile (dezmembrari si eventual recomasari in urma carora rezulta minim 

patru loturi destinate construirii) 

- instituirea, prin prezentul regulament, de interdictii de autorizare pana la intocmirea si aprobarea 

de planuri urbanistice de zona sau de detaliu 

- insertia unor functiuni care influenteaza semnificativ zona (impact semnificativ asupra circulatiei, 

asupra mediului etc) 

- operatiunile urbanistice importante, descrise la punctul 3.3 

- micsorarea zonelor cu interdictie de construire pentru retele edilitare majore, prin executarea de 

protectii ale respectivelor retele (sau studii de coexistenta). 

- Marirea numarului de nivele fata de maximum P+8 nivele (in campul strazii) prin detalieri de tip 

PUZ, in afara zonelor in care se pot amlasa imobile inalte inscrise in plansa de UTR sc 1:5000 a RLU 

Dobroest. 

4.3. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de 

construire, înălţime maxima admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT marit cu 

20% in intravilanul nou si POT max 50% in intravilanul existent la data 01.01.1990. 

4.4. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii: 

- obiective cu destinaţii semnificative pentru comuna Dobroiesti, zona metropolitana sau care sunt 

propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală sau generala a Aglomeratiei 

Urbane Bucuresti. 

- dimensiuni sau forme ale parcelei din intravilanul vechi (intravilan la 01.01.1990), care nu se 

înscriu în prevederile regulamentului (instituirea regimului de construire insiruit acolo unde este 

posibil, sau diverse parcele de colt); 
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- condiţii dificile de fundare; 

- Alte cazuri prevazute in acte normative (Legea 350/2001 cu modificarile ulterioare etc). 

4.5. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: 

- modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei este posibila pe baza 

unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoţite de ilustrare de arhitectură, elaborate şi avizate 

conform legii; în cazul zonelor de protectie a monumentelor si siturilor arheologice, este obligatoriu 

avizul Ministerului Culturii; 

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de 

construire, înălţimea maximă admisă, POT, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă 

pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ elaborate şi avizate conform legii. 

4.6. Se poate elibera Autorizatie de construire in conditiile legilor 50 si 350 cu modificarile si 

completarile ulterioare daca lotul este deservit de retele publice de apa si canalizare si daca Primaria 

areun plan strategic de dezvoltare pentru strazile respective insotite de pozitie in bugetul local pentru 

lucrarile respective. 

4.7. Limita derogarilor ce pot fi aprobate poate fi stabilita prin acte normative (legi, HG - uri, HCL-

uri, etc). 

4.8. Pentru zonele in care se poate admite P+10 si 2E retrase marcate in plansa PUG se poate realiza 

doar cu documentatie PUZ. 

4.9. Pentru zonele de locuire inalta situate in lungul strazilor principale latimea zonei este de 60,0m. 

4.10. In intravilanul de la data 01.01.1990  cuprins intre strazile Victoriei, Doinei, Cantecului, 

Agricultorilor, Dobroesti-Fundeni, Nicolae Balcescu, Unirii, Orizontului si malul Colentinei nu se 

admit locuinte colective mici in functiunea urbanistica L1. 

4.11. La locuintele colective locurile de parcare situate in lotul pentru care s-a obtinut Autorizatia de 

Construire nu pot fi dezmembrate si instrainate ulterior receptionarii constructiei, si nu pot fi vandute 

unor persoane care nu locuiesc in imobilul autorizat. 

4.12. In cadrul functiunii L1 nu pot fi cuplate locuintele individuale cu locuintele colective mici. 

4.13. In cazul locuintelor cuplate (L1) persoana fizica sau juridica ce realizeaza a doua constructie 

(cea care se cupleaza) este obligata sa aiba fundatia si planseele la aceeiasi cota cu cel care are 

constructia deja ridicata. In cazul in care unul solicita beci si celalatu nu, acesta poate fi realizat cu 

studiile si masurile impuse de lege, dar cotele planseelor de peste subsol/fundatie vor fi la acelasi nivel. 

Intre cladiri va fi o distanta de 5cm – 10cm inchisa pe toate laturile(acoperis si ziduri) pentru a nu 

permite apei sa strice fundatiile apropiate. 

 

5. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR  
Conditiile enuntate mai jos sunt aplicabile parcelelor destinate locuintelor individuale. Pentru 

locuintele colective si pentru alte functiuni se aplica reglementarile prevazute la capitolele aferente din 

regulament si in normele specifice privind insorirea la locuire si distanta fata de limite la industrie, 

depozite, zone speciale si gospodarie comunala.  

5.1. Parcelele sunt considerate direct construibile daca respecta cumulativ urmatoarele conditii: 

A. Conditii generale:  

- Acces carosabil la drum public sau privat 

- Asigurarea accesului la energia electrica la apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a 

reziduurilor menajere  ale comunei. 
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Pana la extinderea retelelor publice de apa-canal in intreaga comuna, in baza avizului de mediu se 

poate accepta o solutie individuala de alimentare cu apa si/sau canalizare in zonele cu activitati 

economice. Dupa extinderea retelelor nu se va mai permite autorizarea de constructii fara racordare la 

retelele mentionate. In cazul solutiilor individuale de alimentare cu apa si canalizare se aplica si 

urmatoarele conditii: 

- Ministatia de epurare se poate amplasa la cel putin 10 m de ferestrele oricarei incaperi din 

constructia proprie sau invecinate sau de orice put/fantana 

- putul forat (fantana) se poate amplasa la minim 10 m de orice posibila sursa de poluare iar apa va 

fi utilizata in scop potabil numai cu aviz sanitar 

B. Conditii specifice urbanistice: 

Parcelele sunt considerate construibile dacă respectă următoarele condiţii: 

 

CONDIŢII MINIME DE 

CONSTRUIBILITATE 

REGIM DE 

CONSTRUIRE 
U/M OBSERVAŢII 

1. REPARCELARI IN INTRAVILANUL VECHI pe baza de P.U.Z. 

front minim 

înşiruit 

10 metri (cu acces 

de serviciu pe 

spatele lotului) 

POT maxim în zone exclusiv 

rezidenţiale cu P+M -- 

P+2+M nivele = 50% in 

functie de deschi-derea la 

strada si suprafata lotului. 

Alinierea constructiilor la 

strada uzual la 3,0m 

cuplat 12 metri 

izolat 15 metri 

suprafaţa minimă 
înşiruit 200 mp 

cuplat, izolat 200 mp 

raport între lăţimea şi adancimea parcelei cel puţin egal  

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75˚ ÷ 105 

2. INSERŢII ÎN PARCELARI EXISTENTE P – P + 2 NIVELURI in zone nesupuse restructurarii – 

conform P. U.G. (in zone protejate) 

front minim 

înşiruit 

10 metri (nu mai 

mult de 3 con-

structii alaturate) 

POT maxim în zone 

rezidenţiale cu  

P+M – P+2+M nivele 

parcelar protejat = 35% in 

functie de deschi-derea la  

strada si suprafata lotului. 

Alinierea constructiilor la 

strada uzual la 3,0m 

cuplat 10 metri 

izolat 15 metri 

suprafaţa minimă 
înşiruit 200 mp 

cuplat, izolat 200 mp 

raport între lăţimea şi adancimea parcelei cel puţin egal  

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 60˚ ÷ 120˚ 
 

3. PARCELARI IN INTRAVILANUL NOU pe baza de P.U.Z. 

Front minim 

insiruit 

8 metri (cu acces 

de ser-viciu pe 

spatele lotului) 

POT maxim în zone 

rezidenţiale din afara zonei 

protejate=35%, P+M – 

P+2+M in functie de deschi-

derea la strada si suprafata 

lotului. 

Alinierea constructiilor la 

strada uzual la 3,0m 

Cuplat 12 metri 

izolat 15 metri 

Suprafata minima 
insiruit 200 mp 

Cuplat, izolat 300 mp 

mailto:paidiua@yahoo.com


 
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI DOBROESTI PLANUL URBANISTIC GENERAL COMUNA DOBROESTI 
PROIECTANT: SC PPS IMOB URBAN SRL REGULAMENT LOCAL DE CONSTRUIRE 

 

10 

SC  PPS IMOB Urban SRL str.Bucurestii Noi nr.56, sector 1, Bucuresti, tel: 021 667 11 56; 0723 311 689; email paidiua@yahoo.com; CUI 

18065436; nr. De ordine in Registru Comertului: J40/17785/24.10.2005; Cont IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0717 0556 Raiffeisen Bank-suc. Bucurestii 

Noi 

raport între lăţimea şi adancimea parcelei cel puţin egal   

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75˚ ÷ 105˚ 

IN TOATE CAZURILE SE VA RESPECTA NORMATIVUL DE INSORIRE. CODUL CIVIL 

PERMITE DOAR CONSTRUCTII CU INALTIMEA MAXIMA DE P+1+M SI CU FUNCTIUNE 

REZIDENTIALA. 
 

Retragerile fata de limitele parcelelor sunt cele din SCHEMELE 1 si 2 privind amplasarea 

constructiilor pe lot conform Codului Civil in intravilanul PUG-ului aprobat in 2005 si respectiv 

conform Regulamentului Local de Construire  pentru intravilanul propus prin PUG 2017. 

SCHEMELE 3 si 4 arata tipurile de reparcelari pentru terenuri foarte lungi si inguste puse in posesie 

prin efectul legii fondului funciar si in care se doreste construirea de locuinte individuale sau colective 

mici. 

SCHEMA 5 arata tipurile de amplasare a constructiilor situate la intersectiile majore. 

Pentru alte retrageri ale constructiilor la strada decat retragerea uzuala de 3,0m se va prezenta un 

Plan de situatie ce va fi avizat de serviciului de urbanism din Primarie si a Primarului. 

 

1. REPARCELARI IN INTRAVILANUL VECHI – P+M – P + 2+M NIVELE 
– parcele minime si maxim construibile 

2. INSERŢII ÎN INTRAVILANUL VECHI, ZONE CU P – P + 2 NIVELE in zone nesupuse 

restructurarii 
– parcele minime si maxim construibile 

3. PARCELARI IN INTRAVILANUL NOU P – P + 2 NIVELE pe baza de P.U.Z. 

 parcele minime si maxim construibile 

5.2. Parcelele cu suprafete intre 150 mp si 200 mp din intravilanul vechi pot deveni construibile 

numai prin comasarea cu una sau mai multe parcele învecinate, rezultand un condominiu. 

5.3. Parcelele cu o deschidere la strada de minim 20m si cu raportul laturilor mai mare de 1/2 aflate 

in zona protejata pot fi subampartite in doua sau maxim trei loturi dreptungiulare cu latura mica la 

strada nu mai mica de 10,0m. 

5.4. Pentru a fi construibila o parcela in intravilanul nou, va fi Sminim lot =250mp. 

Fac exceptie parcelele din ansamblurile de terenuri destinate concesionarii in vederea construirii de 

locuinte pentru tineri si alte categorii prevazute prin lege. In aceste cazuri suprafata parcelelor va fi 

cuprinsa intre 200 mp si 300 mp. 

5.5. Pentru intravilanul vechi (intravilan la 01.01.1990) sau pe strazi denumite in nomenclatorul 

strazilor, la data aprobarii PUG 2005, se pot construi in regim izolat, conform Codului Civil numai 

astfel: la dreapta si la stanga locuintei se va lasa liber de orice constructie sau arbori o fasie lata de 

2.00m, locuinta va putea sa aiba doar P+M si gardul dintre aceasta proprietate si vecini se va realiza 

din panouri din plasa de sarma demontabile cu soclu din beton inalt de maxim 0,20m, pentru a putea 

permite intrarea masinii de pompieri in caz de nevoie prin demontarea gardului. Aceasta reglementare 

este valabila doar in cazul proprietatilor care nu au vecini cu calcane amplasate pe limita de proprietate 

comuna, iar distanta dintre constructii poate fi egala cu media aritmetica a inaltimii celor doua cladiri 

vecine. Acest tip de reglementare se aplica doar pe portiunea lotului amplasat la strada denumita in 

nomenclator, pe adancimea de maxim 25,0m, dupa aceasta adancima edificarea se va putea face numai 

fara derogari respectiv RLU. Lungimea de 25,0m pe care se aplica Codul Civil este mai mare doar in 
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cazul constructiile existente la data 01.01.2005 si aceasta lungime a fost inscrisa in plansele 

Regulamentului Local de Urbanism. 

5.6. In reparcelarile din intravilanul nou nu se va putea construi decat dupa refacerea cadastrelor si 

realizarea infrastructurii (drumuri si retele edilitare). 

5.7. Proiectantii vor putea inainta primariei si/sau Consiliului judetean Ilfov documentatii de 

investitii in vederea obtinerii Autorizatiei de construire numai pe cadastre confirmate prin semnatura si 

ştampilate de serviciul specializat al Primariei Dobroiesti.  

5.8. Se pot amplasa constructii mai inalte de P+8 (in lungul strazii nu in intersectii) numai prin 

documentatii PUZ avizate conform legii. Amplasamentele acestor constructii vor fi numai in lungul 

circulatiilor cu 4 benzi sau la intersectiile DN si DJ cu alte circulatii de categorie mai mica, doar pentru 

marcarea intersectiei. Aceste constructii vor putea fi executate numai in banda de 100,0m de la 

autortrada sau in banda de 50,0m de la intersectiile DN, DJ, drumul expres si alte drumuri cu patru 

benzi. Suprafata terenului pe care se pot solicita inaltimi mai mari decat P+8 vor fi de minim 1500,0m 

si cu deschidere la circulatia cea mai importanta de minim 50,0m. (Soseaua de centura are regim de 

DN) 

5.9. La parcelele de colt se va considera latura la strada oricare din laturile de la strada. La parcelele 

de colt nu exista decat distante fata de limitele laterale respectiv 3,0m curent, sau mai mult in cazul 

strzilor mai importante. 

5.10. Parcelele cu forme neregulate vor avea acces dintr-un drumul public de minim 3,0m, pentru 

locuinte individuale si minim 4,0m pentru locuinte colective, institutii publice, comert sau servicii si 

sunt construibile daca au suprafata minima construibila. 

5.11. Autorizarea directa sau indirecta, respectiv prin documentatii de urbanism tip PUZ sau PUD, se 

poate face numai dupa semnarea unor procese verbale de granituire cu toti vecinii, dar si cu 

adminidratorul drumului public. Aceste procese verbale vor fi vizate de Primarie – Serviciul de 

Cadastru si/sau de catre OCPI Ilfov. Daca este cazul cadastrele vecinilor vor fi corectate de solicitantul 

autorizatiei. Autorizarea se mai poate face si cu proces verbal de bornare a terenului in cazul in care 

nu sunt divrgente cu vecinii privind granitele lotului 

5.12. Toate dezmembrarile in loturi pentru locuinte efectuate dupa data aparitiei Ordinului 

nr.634/2006 publicat in MO nr.1048/29.12.2006 vor avea obligatoriu PUZ, in caz contrar la aparitia 

unei documentatii urbanistice ce cuprinde terenul in cauza se va putea utiliza numai suprafata rezultata 

prin dezmembrare in baza unui PUZ (PUG) aprobat prin HCL, chiar daca operatiunea inseamna 

realipirea unor parcele si dezmembrarea ulterioara conform documentatiei urbanistice in vigoare. 

Aceasta operatie de alipire si dezmembrare se va desfasura inainte de eliberarea unei Autorizatii de 

Construire, se va verifica de asemenea si data dezmembrarii percelei initiale. 

 

6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE 

ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 
6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de patru parametri: 

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 

(3) înălţimea maximă admisă. 

(4) acces dintr-o circulatie publica. 

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi 
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deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă două criterii de diferenţiere a 

prevederilor regulamentului: 

(1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice şi arhitectural - 

urbanistice; 

(2) situarea într-o condiţie particulară de cadru natural (în imediata apropiere a lacurilor sau în 

interiorul unor mari culoare de vegetaţie care asigură ameliorarea climatului Capitalei). 

6.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă. 

Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate in articole 

pentru fiecare Unitate Teritoriala de Referinta conform următorului conţinut: 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

Articolul 1 - utilizări admise; 

Articolul 2 - utilizări admise cu condiţionări; 

Articolul 3 - utilizări interzise; 

SECŢIUNEA II:CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR 
Articolul  4 - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

Articolul  5 - amplasarea clădirilor faţă de aliniament 

Articolul  6 -  amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Articolul  7 -  amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcela 

Articolul   8 - circulaţii şi accese 

Articolul   9 - staţionarea autovehiculelor 

Articolul 10 - înălţimea maxima admisibila a clădirilor 

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor 

Articolul 12 - condiţii de echipare edilitara 

Articolul 13 - spaţii libere şi spaţii plantate 

Articolul 14 - împrejmuiri 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT) 

Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) 

 
C - ZONA CENTRALA - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 
CB1 - zona centrala a comunei si centre de cartier, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice. 

zone de comert, servicii aferente locuirii si de cult, locuire reprezentativa pentru comunitate sau 

administratia publica; 

CB2   - zona unitatilor de invatamant; 

M - ZONA MIXTA - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 
M1- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2 - P+8) 

M1c - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile 

arheologice si in zona de protectie a acestora. 

M1d- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2) 
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M1p- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2) 

M2 Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare (P+4 – P+8); 

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona 

de protectie a acestora; 

M3- zona comerciala si de agrement (P+2) 

L - ZONA LOCUINTELOR - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 
L1 - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2 niveluri; 

L1c - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile 

arheologice si in zona de protectie a acestora; 

LN2 – locuinte colective înalte (max. P+3 - P +8 niveluri) situate în ansambluri preponderent 

rezidenţiale 

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE - Zona este alcătuita din următoarele subzone: 
A1- subzona productie si depozitare; 

A1c- subzona productie si depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora 

V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT - Zona verde cuprinde o multitudine de categorii: 

spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes zonal şi orasemesc, spaţii pentru sport 

şi agrement cu acces limitat de apartenenţa la cluburi sau contra cost; spatii plantate de protecţie; 

păduri de diferite tipuri; spaţii pentru sport si agrement: 

Zona este alcătuita din următoarele subzone: 

V1 – spatii verzi tip parcuri si scuaruri 

V2- spatii verzi pentru protectie; 

V3- echipamente de sport si agrement 

T - ZONA TRANSPORTURILOR -. Zona transporturilor include urmatoarele subzone: 
T – zona transporturilor feroviare 

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA - Zona reuneşte toate funcţiunile care apartin 

gospodariei comunale si va cuprinde următoarele subzone; 
G1- cimitire, gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare, statii de epurare, statii electrice, posturi 

trafo, Statii de gaze 

S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 
Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, etc. 

La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si 

zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona 

de protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor intrucat spatiul verde in aceste zone va 

depasi minim 40%. 

 

7. DIVERSE 
7.1. Planul de reglementări cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este prezentat la scara 

1:20.000 şi este transpus detaliat la scara 1:5000. 

7.2. Nu se pot face reparcelari daca in insula constituita de drumurile principale cele mai apropiate 

ramane un singur lot neparcelabil, iar proprietarul nu s-a asociat legal cu un vecin in vederea 

reparcelarii iar latimea parcelei singulare este sub 22,5m. 

7.3. Pe teritoriul intravilan se acorda o perioada DE DOI ANI pentru intrarea in legalitate a 

constructiilor ce pot fi avizate in baza Codului Civil, a RGLU si a schemenor de construibilitate 
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existente in prezentul regulament Titlul I, capitolul 5, alineatul „Reparcelari locuinte individuale si 

colective mici P+M – P+2+M, parcela minima construibila” 

7.4.  Pentru parcelele cu latura lunga la strada dezmembrate si construite in intravilanul de la 

data 01.01.1990 pot fi autorizate in conditiile punctului 7.3 numai cu plata de catre proprietari a 

retelelor ce se vor introduce sau intretine in aceste parcelari, primaria urmand a realiza si intretine 

numai asfaltarea strazii. 

7.5. toate retelele edilitare la constructiile noi de la data aprobarii prezenrului capitoldin RLU vor 

fi montate subteran 

7.6. Datorita potentialului de dezvoltare a vadului comercial Voluntari-Dobroesti-Afumati nu se 

admite amplasarea cimitirelor noi decat in nordul teritoriului administrativ respectiv dupa Soseaua 

deCentura. 

7.7  Parcelele de colt au numai retrageri de la limite de tip lateral indiferent din care strada se face 

accesul. Constructiile de pe aceste loturi au numai doua fatade principale si doua laterale. Acest tip de 

loturi nu raspund decat cerintelor referitoare la stingerea incendiilor si insorire. Pe acest tip de loturi se 

poate admite unul sau doua nivele mai mult decat frontul strazii si alinierea constructiei poate fi 

identica cu limitele de proprietate la strazile ce o marginesc. Aceste loturi sunt destinate pentru 

marcarea altimetrica si cu functi comerciale de servicii la parter a intersectiilor de strazi. 

7.8. La inaltime mai mare sau egala cu 5m al unui nivel (etaj construit) se admite subplombarea 

acestuia 

7.9. In plansa UTR sunt zone inscrise cu functiunea urbanistica, cu restrictie temporara de 

construire si fara alti indicatori urbanistici. In aceste zone se vor elabora PUZ-uri limitate de strazile 

propuse spre largire in PUG. Daca suprafata este de doua ori mai mare decat suprafata care va genera 

PUZ pentru lotizare, atunci se va executa PUZ pe suprafata proprie marita cu 20%, dar se va asigura o 

plansa dr reglementari cu drumuri in toata suprafata delimitata de drumurile inscrise in PUG, unde se 

afla amplasamentul ce genereaza PUZ. Se recomanda ca functiunea in viitorul PUZ sa ramana cea 

stabilita de PUG sau o functiune compatibila cu functiunea din PUG. 

7.10. Indicatorii urbanistici H=P+N, POT si CUT inscrisi in UTR-uri au valori maxime. In 

autorizarea curenta acestea limiteaza doar valoarea maxima a acestora, de exemplu intr-un UTR ce 

stabileste inaltimea P+6, POT 50% si CUT 3,5 se poate autoriza si o cladire cu inaltimea H=P, POT 

25% si CUT 0,25, iar din restul indicatorilor neconsumati ulterior se poate supraetaja constructia 

initiala si/sau construi o cladire alaturi, toate acestea fara a necesita PUZ, intrucat nu depaseste 

indicatorii maximi aprobati ai zonei. 

7.11. Pentru a putea construi in zona M1p cu H = P+2 si Hmax = 10m la cornisa edificii de tip 

M1 trebuie ca deschiderea lotului la strada cea mai importanta sa fie de minim 20m si este obligatorie 

efectuarea unui studiu de insorire pentru a se putea demonstra respectarea insoriri proprietatilor vecine. 

7.12. Primaria va face studiu de coexistenta pentru LEA 220kW. In prima etapa pentru zona de la 

statia electrica la Dragonul Rosu si in etapa II de la CF Bucuresti-Constanta la soseaua de centura. 

 

8. CIRCULATII 
8.1. Planul de reglementări pentru circulatii va fi insotit de indicativul profilelor strazilor cu 

reglementarile urmatoare: 

 Profil 1- Autostrada de centura 

 Profil 2- soseaua de centura,   
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 Profil 3.- drum expres 

 Profil 4 - strada principala cu 4 benzi si soseaua Fundeni 

 Profil 5 - Strada principala  

 Profil 6 - Strada secundara si fundatura 100,0m 

8.2. Pentru largirea strazilor propusa prin PUG terenul se va expropia de catre primarie cu bani, 

potrivit dispozitiilor Legii nr.255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Sau va fi cedata cu titlu gratuit de catre proprietar prin declaratie de renuntare la dreptul de 

proprietate asupra unui bun imobil in conditiile prevederilor art. 562 si art.889 din Codul Civil cu 

conditia asigurarii de catre Primariei a constructiei strazii, a retelelor edilitare si a racordurilor la 

riverani in maxim 2 (doi) ani de la data emiterii Autorizatiei de Construire. 

 

9. PARCAJE 
9.1. Autorizarea executarii constructiilor si extinderilor la constructii existente se va putea face 

numai in cazul asigurarii prin proiect a parcajelor aferente functiunii, numai in afara circulatiilor 

publice si fara a bloca dezvoltarea de strazi noi necesare ansamblurilor de locuinte colective existente. 

Proiectul pentru parcaje va fi insotit de schema de circulatie din „insula” de circulatiile principale ce 

contine amplasamentul proiectat pentru parcaje. Amplasarea parcajelor cu spatiile de manevra aferente 

se va face in incinta proprie. 

9.2. In cazul existentei unor parcaje publice sau de uz public amenajate in raza de 250 m de 

amplasament este posibila, prin exceptie, acoperirea partiala a necesarului de locuri de parcare prin 

utilizarea acestora cu acordul administratorului parcajelor. Acordul va include numarul de locuri de 

parcare pe care il poate aloca utilizatorului si intervalul orar. Parcajele publice pot fi luate in 

considerare numai pentru vizitatori sau clienti, nu si pentru locatari sau salariati. Pentru locatari si 

salariati solutionarea parcajelor se va realiza in toate cazurile exclusiv in incinta proprie. 

9.3. Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si 

vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime. Pentru utilizarea eficienta a terenului se 

recomanda ca parcajele pentru salariati si locatari sa se inglobeze in constructia principala sau in 

cladiri separate multietajate. Aceeasi recomandare este valabila pentru cazurile in care sunt mai mult 

de 100 locuri pentru vizitatori/clienti. 

9.4. Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafata unei incinte, restul de 

20% fiind obligatoriu utilizati pentru spatii verzi plantate cu plantatii inalte. 

 

CERINTE MINIME DE SPATII DE PARCARE 
- Constructii administrative, birouri, financiar-bancare, comerciale 

a) cate un loc de parcare la 60 mp suprafata construita desfasurata, din care minim 10% la sol; 

b) locuri de parcare la sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea si cate 1 loc 

de parcare pentru autocare la 30 locuri in sala. 

- Constructii de cult 

Pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avandu-se 

in vedere un minim de 5 locuri de parcare. 

- Constructii culturale 

Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori si 
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personal, dupa cum urmeaza: 

- pentru muzee si expozitii cate un loc de parcare la 60 mp spatiu de expunere; 

- pentru celelalte constructii cu destinatie culturala un loc de parcare la 10 locuri in sala. 

- Constructii de invatamant 

- Gradinite, scoli si licee va fi prevazut 1 loc de parcare la 4 cadre didactice plus 20% pentru 

vizitatori 

- pentru institutii de invatamant superior va fi prevazut 1 loc de parcare la 2 cadre didactice si 1 loc 

de parcare la 10 studenti 

- Pentru sedii ale taberelor scolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare cate unul la 

30 copii si pentru vizitatori in proportie de 10% din numarul de locuri din tabara 

- Constructii de sanatate 

Pentru constructii de sanatate vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza: 

- pentru spitale, institutii de asistenta de specialitate, crese cate un loc de parcare la 4 persoane 

angajate, cu un spor de 10% pentru vizitatori; 

- pentru policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale individuale cate un loc de parcare la 2 

persoane angajate, cu un spor de 50% pentru vizitatori; 

- pentru alte tipuri de unitati medicale cate un loc de parcare la 5 persoane angajate. 

- Constructii sportive 

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru 

personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza: 

- pentru sali de sport, sali de antrenament, popicarii un loc de parcare la 5 locuri sau un loc la 25 

mp suprafata construita desfasurata; 

- pentru complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane un loc de parcare la 20 de locuri si un 

numar de 2-4 locuri de parcare pentru autocare. 

- Constructii si amenajari de agrement 

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement vor fi prevazute parcaje in functie de 

capacitatea constructiei, cate un loc de parcare pentru 5-10 locuri de deservire. 

- Constructii de turism 

Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute locuri de parcare, in functie de tipul de 

cladire si de categoria de confort, minim 6 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru moteluri 

(respectiv turism de afaceri)se vor asigura 1 loc de parcare la 1 loc de cazare. 

- Constructii de locuinte 

Pentru constructii de locuinte vor fi prevazute locuri de parcare pentru locatari dupa cum urmeaza: 

- cate un loc de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu suprafata desfasurata pana la 

120 mp 

- cate doua locuri de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu suprafata desfasurata peste 

120 mp 

- cate un loc de parcare la 1 apartament cu suprafata pana la 100 mp pentru locuinte semicolective 

si colective; 

- cate 2 locuri de parcare la 1 apartament cu suprafata peste 100 mp pentru locuinte semicolective 

si colective; 

- la numarul de locuri de parcare pentru locatari se adauga in supliment propus de 20% pentru 

vizitatori  
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- Constructii industriale 

Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupa cum urmeaza: 

- activitati desfasurate pe o suprafata de pana la 100 mp, un loc de parcare la 50 mp; 

- activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 60 mp; 

- activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la 100 mp. 

- Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 

dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 

parcare. 

 

10. ZONE DE PROTECTIE 
10.1 Se constituie in zone de protectie, protectie severa si de siguranta toate zonele care servesc 

regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor retele de utilitati publice pentru 

localitate sau pentru regiune: 

 Circulatii rutiere autostrazi, drumuri nationale, 

 Circulatii feroviare linii ferate publice 

 Retele edilitare majore pentru teritoriul national si regional: produse petroliere, surse de 

alimentare cu apa, alimentari cu apa pentru capitala, electrice de medie si inalta tensiune, gaze de 

medie si inalta presiune, fibra optica, canale de desecare. 

 Lucrari hidrotehnice si de imbunatatiri funciare pentru apararea teritoriului impotriva 

inundatiilor si a eroziunii solului. 

 Retele edilitare majore pentru teritoriul administrativ: alimentari cu apa, surse de alimentare cu 

apa si canalizare, electrice de joasa tensiune, gaze de joasa presiune, canale de desecare, telefonice 

 Echipamente necesare retelelor edilitare si suprafetele de amplsare: Gospodarii de apa, statii de 

pompare si epurare, statii de gaze, posturi electrice, stavilare, baraje, echipamente pentru fibra optica 

etc 

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita 

conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata functionarii 

corecte si de pastrare a integritatii retelei, care este neconstruibila si are caracter de restrictie severa. 

Adoua zona este de cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele utilizate la 

anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie. Retelele care au doua tipuri de zone de 

restrictie (severa si de protectie) sunt:  

- circulatiile feroviare, transgaz, produse petroliere si lacurile de acumulare si trandporturi aeronautice 

10.2. Se constituie in zone de protectie pentru elemente de relief, de vegetatie si habitate ale pasarilor 

si animalelor instituite in suprafete cuprinse intre limita fizica a elementului sau a suprafetei de 

desfasurare pana la distanta prescrisa de legile in vigoare si a studiilor de specialitate. 

 Protectia apelor de suprafata au regim tehnic pentru exploatare, pentru lucrari de gospodarire a 

apelor si accesul populatiei la malul apelor 

 Protectia apelor subterane au regim tehnic pentru exploatare.  

 Protectia padurilor sau a ariilor avifaunistice, ce au regim tehnic pentru asigurarea existentei 

elementului de vegetatie sau de fauna, intretinerea, imultirea si monitorizarea acestora. 

10.3. Se constituie in zone de protectie pentru elemente antropice de tipul siturilor arheologice, 

monumentelor istorice si monumente de for public urban suprafetele cuprinse intre limita de 

proprietate in care este amplasat monumetul si distanta rezultata prin studiu istoric si arheologic. 
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Aceste distante vor fi reglementate in functie de concluziile studiilor istorice si arheologice si de 

prescriptiile instituite in Regulamentul de construire al Planului Urbanistic General (tinand cont de 

configuratia strazilor si a parcelarului astfel incat in aceste zone sa fie incluse proprietati in totalitate). 

Obiectivele protejate astfel sunt: 

A Biserica „Sf. Eftimie” Fundenii Doamnei, Cod LMI 2004 IF-II-m-A-15285 

 Prevederi R.L.U. : 

 1. Incinta împrejmuită a bisericii - grad de protecţie maxim 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, cu condiţia respectării 

legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice, inclusiv în spaţiul liber din interiorul incintei 

împrejmuite. Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 

 Zona de protecţie a bisericii  

 Intocmire PUZ pentru orice constructie situata in zona de protectie a monumentului 

 grad de protecţie mediu.  

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: 

- locuire şi activităţi complementare; 

- administraţie publica; 

- servicii - prestări servicii, activităţi financiar - bancare; 

- comerţ en-detail, alimentaţie publică; 

- învăţământ, cultură şi culte; 

- agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

Utilizări interzise: 

- activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea 

anormală a reţelelor, etc);  

- activităţi de depozitare şi comerciale en-gross, antrepozitele şi magaziile nelegate de o 

activitate comercială sau artizanală admisă în zonă;  

Intervenţii:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric; vor fi 

protejate toate palierele de vizibilitate; 

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric şi 

obturează vizibilitatea spre şi dinspre elementele de cadru natural; R.L.U. va defini toţi 

parametrii urbanistici necesari; recomandăm şi reglementarea unui maxim pentru indicatorul 

CUT volumetric - m3 construcţie/ suprafaţă teren - pentru fiecare construcţie realizată pe 

parcele de peste 400 m2; 

- se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 

de punctele cardinale; 

- cu ocazia unor eventuale supralărgiri ale circulaţiilor se vor păstra axele străzilor 

- regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă) sau P+2 (11m); 

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate, 

inclusiv la împrejmuiri; 

- împrejmuirile spre spaţiul public vor avea maxim 2.00 m înălţime; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate şi vor avea un 

arbore la fiecare 100 mp teren fără construcţii; 

- autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
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avizul M.C.P.N; 

B. Crucea Pescarilor, Cod LMI 2004 IF-III-m-B-15329 şi Monumentul Eroilor căzuţi în 

primul război mondial, Cod LMI 2004 IF-III-m-B-15330; 
Prevederi R.L.U. : 

Sunt admise următoarele tipuri de interventii asupra monumentului: 

- sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare monumentul, cu condiţia 

respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice; intervenţiile se vor face pe baza 

şi în conformitate cu avizul M.C.P.N.; 

- zona de protecţie a celor două monumente este inclusă în zona de protecţie a Bisericii „Sf. 

Eftimie” Fundenii Doamnei, aşadar se preiau prevederile respective din R.L.U.; autorizarea 

lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu avizul 

M.C.P.N; 

- pentru Monumentul Eroilor căzuţi în primul război mondial noile construcţii sau plantaţii care 

se vor realiza nu vor diminua suprafaţa de cer pe care se citeşte proiectat, în momentul 

aprobării PUG, privit fiind din interiorul zonei sale de protecţie; 

C. Situl arheologic de la Fundenii Doamnei, Cod LMI 2004 IF-I-s-B-17881 
Prevederi R.L.U.: 

Pe întregul teritoriu al sitului arheologic şi a zonei propuse de protecţie a acestuia, indiferent de natura 

regimului de proprietate asupra terenului, public sau privat, precum şi indiferent de modul de utilizare 

al acestuia, construit, neconstruit sau amenajat, cu excepţia porţiunilor de teren pentru care s-a eliberat 

în prealabil o descărcare de sarcină arheologică, pentru orice intervenţie de realizare şi/sau de 

desfiinţare a unor construcţii, de amenajări ale terenului care implică deplasări ale unor volume mari 

de pământ, inclusiv pentru lucrări prilejuite de intervenţii asupra reţelelor de utilităţi publice, atât sub 

nivelul terenului natural, cât şi sub nivelul de călcare actual al subsolurilor, autorizarea lucrărilor se va 

face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 

Pentru prezervarea valorilor arheologice sunt obligatorii următoarele măsuri: 

- realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea intervenţiilor propriu-zise; 

- supravegherea arheologică pe întreaga durata efectuării săpăturilor de orice fel; 

- acţionarea autorizată de specialitate în vederea eliberării de sarcină arheologică, în conformitate cu 

actele normative în vigoare; 

D. Bateria intermediară 6-7 Afumaţi ,a fost clasata prin Ordinul 2569/2013 prin includere în Lista 

monumentelor istorice grupa valorica „B”.  

Prevederi R.L.U.: 

- asupra ansamblului bateriei, format din bateria propriu-zisă şi hangare anexe, sunt permise 

intervenţii care conservă, restaurează şi le pun în valoare, sunt permise lucrări de reconversie 

funcţională; 

- volumele nou edificate în zona de protecţie a ansamblului bateriei nu vor obtura vizibilitatea 

siluetei ansamblului sau accesul la acesta; 

- din momentul aplicării regimului de monument, autorizarea intervenţiilor asupra 

monumentului istoric şi a lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare în zona lui de protecţie se 

vor face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N.; 

E. Gara Pantelimon, propusă pentru includere în Lista monumentelor istorice 

Pînă la declanşarea procedurii de clasare, aceasta va avea rang de construcţie cu valoare locală de 
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patrimoniu construit neînscrisă în Liata monumentelor istorice, iar zona de protecţie propusă prin 

prezentul studiu, are caracter de zonă construită protejată. 

Prevederi R.L.U.: 

- pana la clasarea monumentului functiunile adiacente  respectiv L1 si M1 raman asa iar dupa 

clasare in interiorul zonei de protectie L1 devine L1c iar M1 devine M1c. 

- asupra gării sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi o pun în valoare; 

- volumele nou edificate în zona de protecţie a gării nu vor obtura semnificativ vizibilitatea sau 

accesul la aceasta; 

- din momentul aplicării regimului de monument, autorizarea intervenţiilor asupra 

monumentului istoric şi a lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare în zona lui de protecţie se 

vor face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N.; 

F. Grajduri din cărămidă, construite după proiect tip, în perioada 1930-1940, construcţii cu 

valoare locală ambientală de patrimoniu construit identificate prin Studiul istoric 

 Prevederi R.L.U.: 

1.Grajdurile: - vor fi menţinute; 

- sunt permise numai lucrări de reabilitare, punere în valoare, reconversie funcţională şi 

modificări interioare, cu condiţia păstrării volumetriei şi aspectului exterior, inclusiv a 

paramentului (zidul exterior finit) de cărămidă aparentă; 

 2. Parcelele pe care sunt amplasate grajdurile: - construcţiile noi sau care înlocuiesc 

construcţiile existente vor pune în valoare grajdul, nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la acesta; 

Reglementările de la punctul 10.3 F se referă la toate grajdurile de pe teritoriul U.A.T. indiferent dacă 

au fost sau nu identificate prin studiul istoric. 

G. Centrul istoric Dobroeşti, ansamblu cu valoare locală de patrimoniu construit identificat prin 

Studiul istoric 

 Prevederi R.L.U.: 

Pînă la declanşarea procedurii de clasare, aceasta va avea rang de sit cu valoare locală de patrimoniu 

construit neînscrisă în Liata monumentelor istorice, iar zona de protecţie propusă prin prezentul studiu, 

are caracter de zonă construită protejată. 

Prevederi R.L.U.: 

- pana la clasarea sitului functiunile prezente in sit respectiv L1 si M1 raman asa iar dupa 

clasare in interiorul zonei sitului L1 devine L1c, iar M1 devine M1c, in timp ce M1d nu se 

schimba. 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: 

- locuire şi activităţi complementare; 

- administraţie publica; 

- servicii - prestări servicii, activităţi financiar - bancare; 

- comerţ en-detail, alimentaţie publică; 

- învăţământ; 

- cultură şi culte; 

- agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

Utilizări interzise: 

- activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea 

anormală a reţelelor, etc);  
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- activităţi de depozitare şi comerciale en-gross, antrepozitele şi magaziile nelegate de o 

activitate comercială sau artizanală admisă în zonă;  

Sunt admise următoarele tipuri de interventii asupra monumentelor:  

- pentru construcţiile poşate în Pl. 15. Valori de patrimoniu construit identificare prin Studiul 

istoric(3)–Sat Dobroeşti sunt permise lucrări de reabilitare, punere în valoare, reconversie 

funcţională, cu păstrarea volumetriei şi aspectului exterior;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni; R.L.U. v-a defini toţi parametrii 

urbanistici necesari;  

- regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă) sau P+2 (11m); 

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate, 

inclusiv la împrejmuiri; 

- împrejmuirile spre spaţiul public vor avea maxim 2.00 m înălţime; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate şi vor avea un 

arbore la fiecare 100 mp teren fără construcţii; 

 autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în 

conformitate cu avizul M.C.P.N; 

Conform studiului istoric PUG Comuna Dobroesti, contract nr 1/2010, intocmit de INS, toate siturile 

si monumentele sunt prezentate in planse A3 cu scari cuprinse intre 1:1000 si 1:5000 

 

10.4. Pentru zona de protectie 10.3 investitiile propuse se vor realiza numai dupa ce se va realiza 

descarcarea de sarcina arheologica (pentru situri arheologice) si se va obtine avizul Ministerului 

Culturii. Beneficiaza de acest regim toate siturile arheologice clasificate si neclasificate, existente si 

inedite cu o zona de protectie cu raza de 100m. 

10.5. Se instituie o zona de protectie de 100,00 m in jurul unitatilor de invatamant si a locasurilor de 

cult, in interiorul careia este interzisa amplasarea unitatilor economice sau de alimentatie publica ce 

desfac bauturi alcoolice. 

10.6. Se instituie o zona de protectie de 15,00 m de la aliniamentul padurii pana la limita zonei 

construibile de pe fiecare parcela aflata in vecinatatea padurilor. 

10.7.  Se instituie o zona de protectie de 8.5 Km a aeroportului Baneasa si a echipamentelor acestuia, 

instituita de la limita aeroportului, zona in care pentru orice investitie sau documentatie este necesar 

avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane conform OMTCT 118/2003 – RACR-CADT editia 

02/2003, OMTCT 1185/2006, OMT 154/1997 si OMT 1378/2013  

10.8. Pentru toate investitiile (principial unitati economice) ce sunt sau vor fi amplasate adiacent 

Drumurilor Nationale si Autostrazilor existente si proiectate, se va solicita avizul CNADNR si 

Ministerului Transporturilor. 
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TITLUL 2 - PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE şi UNITĂŢI 
TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform 

următorului conţinut: 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

Articolul 1 - utilizări admise 

Articolul 2 - utilizări admise cu condiţionări 

Articolul 3 - utilizări interzise 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Articolul  4 - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

Articolul  5 - amplasarea clădirilor faţă de aliniament 

Articolul  6 -  amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Articolul  7 -  amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcela 

Articolul   8 - circulaţii şi accese 

Articolul   9 - staţionarea autovehiculelor 

Articolul 10 - înălţimea maxima admisibila a clădirilor 

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor 

Articolul 12 - condiţii de echipare edilitara 

Articolul 13 - spaţii libere şi spaţii plantate 

Articolul 14 - împrejmuiri 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT) 

Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) 

C - ZONA CENTRALA 

Zona centrala traditionala concentreaza alaturi de echipamentele publice dotari comerciale si servicii 

de-a lungul arterelor principale şi segmente de linearităţi formate din diverse categorii de activităţi 

comerciale, servicii şi de producţie concretă şi abstracta. Prezentul regulament stabileste totodata alti 

poli urbani si centre de cartier. Formata, in zona veche, ca fond construit, în mare parte din clădiri 

colective de locuit medii şi înalte, cu sau fară parter comercial, zona centrala permite conversia 

locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast cu zona de locuit (L) 

 

De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaţii comerciale şi servicii, cu condiţia 

elaborarii unor Planuri Urbanistice de Detaliu care să precizeze: (a) localizarea şi gabaritul noilor 

inserţii, (b) modul de asigurare a coerenţei şi calităţii imaginii urbane, (c) condiţiile de asigurare a 

cerinţelor funcţionale, a celor de menţinere a vegetaţiei existente, a acceselor carosabile şi pietonale 

catre interiorul zonei, precum şi (d) modul de asigurare a intimităţii locuinţelor din proximitate. In 

cazul in care insertiile reprezinta functiuni cu rol suprateritorial sau cu influenta importanta asupra 

circulatiei este necesara elaborarea si aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale. 
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CB1 - ZONA CENTRALA A COMUNEI, CUPRINZAND MAJORITATEA 

ECHIPAMENTELOR PUBLICE  

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
- zona constructiilor cu cladiri maxim P+6 niveluri situate in parcelar protejat si in afara perimetrelor 

de protectie, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni 

diverse de interes public, cu rol esential in gestiunea localitatii; inaltimea maxima admisa va fi de 

22,0m, P+6; 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel regional si orasenesc (primarie, prefectura, politie, 

unitati de interventie in situatii de urgenta, spital, institutii de invatamant, centre culturale etc); 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare; 

- servicii sociale, colective şi personale; 

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- lacaşuri de cult; 

- hoteluri; 

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate 

- locuinte in imobile cu functiuni comerciale si de servicii. 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- in zona parcelarului protejat orice constructie prevazuta la art.1 se poate realiza daca se 

pastreaza trama stradala; 
- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; institutiile si 

echipamentele publice din zona centrala vor fi incluse in clasa I de importanta si expunere la 

cutremur potrivit P100-1/2006 
- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni permise; in cazul locuintelor 

colective conversia se recomanda sa fie integrala; in caz contrar se vor respecta reglementarile de la 

capitolul L2 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

Se interzic următoarele utilizări: 

- activitaţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurand arhitectura şi deteriorand finisajul 

acestora; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; 

- curăţătorii chimice; 

- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitaţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activitaţi care utilizeaza pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din 
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instituţiile publice; 
- oricare alte utilizari decat cele prevazute la articolele 1 si 2 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 

următoarele condiţionări pentru subzona din lungul principalelor artere de circulaţie şi pentru zona de 

extindere: 

- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de 

minim 30.00 metri; 

- pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomanda lotizarea terenului în parcele avand minim 500 

mp şi un front la strada de minim 12.00 metri în cazul construcţiilor înşiruite dintre doua calcane 

laterale şi de minim 18.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în 

funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente, 

- în cazul parcelarului existent protejat, suprafaţa minima a parcelei construibile este de 600 mp. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I si II si 

de 0-3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, trotuarul din dreptul cladirii va avea o 

latime de cel putin 2,50 m (daca din calcul nu rezulta mai mult); 

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime faţa de aliniament care nu va depăşi 

20 metri. 

- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţa de aliniament se va respecta o 

retragere de minim 3.00 metri. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim 

jumătate din înălţimea la comişa, dar nu mai puţin de 7.00 metri; 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişa, dar nu mai 

puţin de 7.00 metri; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana 

la o adancime de maxim 20.00 metri de la alinierea cladirilor; 

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan 

pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterală a 

parcelei şi avand pe faţada laterală ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar faţa de 

limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumatate din înalţime, dar nu mai puţin de 

3.00 metri; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separaţie dintre zona 

centrala şi zona rezidenţiala, o funcţiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea 
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noilor cladiri numai cu o retragere faţa de limitele laterale ale parcelei egală cu jumatate din înălţimea 

la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri; 

- cuplarea la calcan se realizeaza intre cladiri de aceeasi categorie (se cupleaza cladiri principale intre 

ele si anexe intre ele); nu este obligatorie cuplarea in cazul incompatibilitatilor functionale; 

- distanţa dintre cladirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de 

minim 10.00 metri; 

- cladirile se vor retrage faţa de limita posterioara la o distanţa de cel puţin jumătate din înalţimea 

clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri; 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

In cazul in care una dintre constructii are o functiune care necesita iluminare naturala distanta minima 

intre cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai puţin de 6.00 metri; in cazul in care 

nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de insorire distanta intre cladiri poate 

fi redusa la jumatate din înalţimea celei mai înalte dar nu mai puţin de 6.00 metri; 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat cel putin un acces carosabil cumulat de minim 6.00 

metri laţime, în mod direct, dintr-o circulaţie publică;  
- numarul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice; 
- in toate cazurile accesul de aprovizionare si accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului. 
- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un 

pasaj dimensionat astfel încat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa 

dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depaşi 30.00 metri; 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;  
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau 
cu dificultăţi de deplasare. 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – 

Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 

va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau 

în zona adiacentă la o distanţa de maxim 250 metri; 

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafeţe dimensionate şi 

dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor 

parcaje supraetajate. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înalţimea maximă admisibila în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi 

adaugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcţie de volumetria caracteristica străzii, cu condiţia 

retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; 

 

Latimea străzii între înălţimea Numar niveluri Număr niveluri suplimentare admise: A 
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aliniamente (metri) / 

profile standard actuale 

maximă 

admisă 

(metri) 

convenţionale 

(3.0metri) 

sau/si B 

(A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu 

raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 ° la acesta  

(B) în planul faţadei la clădirile de colt pe o 

lungime de minim 50 metri, apoi retrase (A) 

Sub 9 metri  7-10  P+l+M. P+2  (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel  

9,01-11,00 Carosabil -7 

m. + trotuare 2x1,5 m. 

=10 metri (calegoria III)  

11  P+2+M  (A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel  

11,01- 13,00 Carosabil 7 

m. + trotuare 2x 3m =13 

metri (categoria III)  

13 P+3  (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel  

13,01 - 60,00  34 P+6  (A) - 2 niveluri; (B) - 2 nivel  

 

- în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea 

- pentru cladirile mai inalte de 22,0m se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configuraţiei de 

ansamblu ţinandu-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulaţie; 
- în intersecţii se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul faţadelor pe o lungime de 15 

metri de la intersecţia aliniamentelor, dupa care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul 

unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior); 

- în cazul racordarii între strazi cu laţimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înalţime, se va 

prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de30,00m metri dacă strada are 2 

fire de circulaţie; daca diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. 

- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, cladirea se poate retrage de la aliniament 

cu o distanţă minima egală cu plusul de înalţime al cladirii faţa de distanţa între aliniamentele strazii, 

dar nu cu mai puţin de 6,0 metri şi cu condiţia sa nu rămana vizibile calcanele cladirilor învecinate; fac 

excepţie de la aceasta regulă numai întoarcerile şi racordările de înalţime ale cladirilor pe strazile 

laterale conform aliniatului anterior; 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care sa ţină seama 

de rolul social al strazilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de 

arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor 

actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii 

şi avize suplimentare (studii de caz avizate de comisia de urbanism). 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare 

verticală la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin 

de retentie situat in incinta proprietatii; 
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- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV; 

- pentru institutiile si echipamentele publice (ce adapostesc functiuni cu rol de decizie sau de primire a 

oamenilor in situatii de risc sau forta majora) se vor asigura suplimentar si surse de energie si de apa 

independente de retelele publice precum si un sistem integrat de comunicatii prin cabluri ingropate;  

- pentru spital vor fi asigurate doua surse independente de energie si sursa proprie de apa. 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- Spatiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafata incintelor, minim: 

o 20% pentru constructii administrative si de birouri 

o 25% pentru constructii culturale si de cult 

o 20%pentru constructii de sanatate; pentru spitale suprafata se majoreaza astfel incat 

sa se asigure plantatii de aliniament perimetrale si parc organizat cu minim 10 mp/bolnav 

o 25% pentru hoteluri 

o 30% pentru locuinte (existente) 

Pentru unitati de invatamant vezi zona CB2 

Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand 

peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 20,00 cm diametru; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere. 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 

mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Parcajele pot fi construite cu dale 

perforate si inerbate. 

- se recomanda ca minim 25% din terasele neutilizate si 10%din terasele utilizate ale constructiilor sa 

fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile 

invecinate 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime. 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii 

sau cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o 

parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea 

înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu  

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m 

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, etc. 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 60 %. 

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi 
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procentul de mai sus 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 3,5 mp ADC /mp teren 

 pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a 

depasi procentul de mai sus. 
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CB2 - ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DIN DOMENIUL INVATAMANTULUI 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
- zona constructiilor cu cladiri de minim P+1 si maxim P+6 nivele in zona centrala a comunei, in 

centre de cartier sau diseminate in comuna, destinate invatamantului de toate gradele.Hmax = 22,0m 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

-crese, gradinite cu program redus, normal si prelungit, scoli, afterschool 

- licee, scoli postliceale, scoli profesionale 

- institutii de invatamant superior 

- camine si cantine pentru elevi si studenti 

- spatii verzi amenajate si parcaje 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- puncte comerciale alimentare care nu comercializeaza bauturi alcoolice sau alimente daunatoare 

sanatatii copiilor 

- puncte comerciale nealimentare care desfac materiale legate de procesul de invatamat (librarie, 

papetarie, birotica, etc) 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente,  

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

- orice alte utilizari decat cele de la art.1 si 2 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 

- suprafata de teren necesara se calculeaza astfel incat sa se asigure, pentru invatamantul prescolar 22 

mp/copil iar pentru invatamantul scolar 20 mp/elev 

- frontul la stradă va fi minim 20.00 metri pentru crese si gradinite si minim 30 m pentru scoli si licee; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile de invatamant vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri; 

- constructiile destinate activitatiilor conexe (internat, cantina, puncte comerciale) pot fi amplasate la 

aliniament. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate 

din înălţimea la comişe, dar nu mai puţin de 7.00 metri, 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 10.00 metri; 

- se permite cuplarea constructiilor destinate creselor si gradinitelor cu constructii de locuit 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
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PARCELA 

- cladirile vor respecta între ele distanţe egale cu înalţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la 

jumătate din înalţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezinta calcane 

sau ferestre care nu asigura luminarea unor încaperi care necesita lumină naturală. 

- In cazul amplasarii pe aceeasi parcela a unor spatii de invatamant prescolar si scolar organizarea 

incintei va trebui sa asigure separarea functionala pentru protectia prescolarilor. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri laţime, 

dintr-o circulaţie publică, în mod direct. 
- este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de 
deplasare. 
- parcarile se asigura in cadrul lotului in proportie de 10% si pe spatiul public 90% 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru vizitatori se admite utilizarea parcajelor publice 

situate la distanta maxima de 250 m 

- pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9, Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- in cazul gradinitelor si creselor inaltimea maxima este P+1; 

- pentru scoli primare regimul de inaltime nu va depasi P+3 

- pentru scoli gimnaziale, licee, internate se recomanda maxim P+4 niveluri 

- pentru unitati de invatamant superior (inclusiv caminele aferente) se poate atinge un regim de 

inaltime de maxim P+6 cu Hmax 34 m. 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice functiunii, particularităţilor sitului, de 

caracterului general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-

vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor 

actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare 

verticală la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin 

de retentie situat in incinta proprietatii; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- Se vor asigura minim 10 mp/copil spatiu verde la crese; 

- 60% din suprafata gradinitelor si scolilor vor fi reprezentate de terenul amenajat: curte recreatie, 

amenajari sportive, zona verde, gradina de flori si alei pietonale; toate parcarile se vor face adiacente 

circulatiilor publice si doar 5% in interiorul lotului. 
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- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti 

avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta 

in schimb alti 10 arbori in perimetru spatii plantate publice din apropiere; 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori ; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore 

la fiecare 100 mp; 

- se recomanda plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori şi de pomi fructiferi; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. 

- toate parcajele vor fi realizate din dale perforate inerbate, obligatoriu plantate cu cel putin un arbore 

la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m 

cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu 

garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte 

transparenta dublata de gard viu  

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- Amplasamentul va fi organizat în patru zone, dimensionate în functie de capacitatea unitatii de 

învatamant, dupa cum urmeaza: 

    - zona ocupata de constructie; 

    - zona curtii de recreatie, de regula asfaltata; 

    - zona terenurilor si instalatiilor sportive; 

    - zona verde, inclusiv gradina de flori. 

    Pentru învatamantul prescolar (gradinite) se va asigura o suprafata minima de teren de 22 mp/copil, 

iar pentru scoli primare, gimnaziale, licee, scoli postliceale si scoli profesionale, o suprafata minima de 

20 mp/elev. 

    Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone mentionate: 

    - 40% teren ocupat de constructii (la scoli, licee si invatamant superior. La gradinite 25% corpuri 

principale si 15% constructii anexe) 

    - 60% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul 

total. 

Pentru unitati de invatamant superior se va respecta tema beneficiarului, POTmax = 40%. 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 2,8 mp ADC /mp teren  

- pentru unitatile de invatamant superior se admite CUT maxim = 3,5 mp ADC /mp 
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M - ZONA MIXTA 
Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare 

flexibilitate in acceptarea unor functiuni diferite si un rol important de tranzitie si legatura intre zone 

functionale diferite.  

M1- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea P+8, Hmax = 40 m 

M1c- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea, situate in siturilor 

arheologice si in zona de protecctie a acestora; P+1, Hmax = 7 - 8 m 

M1d- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2) 

M1p- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2+M) 

M2 Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare P+8 Hmax = 40 m 

M3- zona comerciala si de agrement P+2 Hmax = 11 m 

M1 - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU 

LOCUIREA 

M1c - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU 

LOCUIREA SITUATE IN SITURILOR ARHEOLOGICE SI IN ZONA DE PROTECCTIE A 

ACESTORA; 

M1D- ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU 

LOCUIREA (P+2) 

M1P- ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU 

LOCUIREA (P+2+M) 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
Zona mixtă se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de interes 

general şi public, formand în mod continuu linearităţi comerciale, depozite şi de servicii de-a lungul 

arterelor principale. Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală şi principalii poli urbani, 

conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gari, autogări, zone de activităţi etc.) şi 

completeaza funcţiunea centrelor de cartier. Formata, ca fond construit, în mare parte din clădiri 

colective de locuit medii şi înalte, cu sau fară parter comercial, zona mixta permite conversia 

locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. De 

asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaţii comerciale şi servicii, cu condiţia 

elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale care să precizeze, în lungul anumitor artere constituite, pe 

masură ce apare un interes în acest sens: (a) localizarea şi gabaritul noilor inserţii, (b) modul de 

asigurare a coerenţei şi calităţii imaginii urbane, (c) condiţiile de asigurare a cerinţelor funcţionale, a 

celor de menţinere a vegetaţiei existente, a acceselor carosabile şi pietonale catre interiorul zonei, 

precum şi (d) modul de asigurare a intimităţii locuinţelor din proximitate. Zona constructiilor cu 

cladiri minim P+1 si maxim P+8 nivele cu regim de construire continuu sau discontinuu; cu functiuni 

diverse de interes general si public si inaltimea maxima de 40,0m; 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  
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M1+M1c+M1p 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel regional, orasenesc şi de cartier;  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  

consultanţa în diferite domenii şi alte servicii profesionale, birouri, dispensare, cabinete medicale, 

etc.; 

- servicii sociale, colective şi personale; 

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- lacaşuri de cult; 

- comert cu amănuntul si mic gros; 

- activităţi manufacturiere; 

- depozitare mic-gros; 

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.; 

- sport şi recreere în spaţii acoperite; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate - scuaruri; 

- locuinţe individuale si colective, cu partiu obişnuit sau cu partiu special care includ spaţii pentru 

profesiuni liberale (din care functiunea de locuire va avea indicatotii POT si CUT ca la locuire); 

- staţii de alimentare cu carburanti pentru masini sub 1,7t  

M1d  
-locuinţe individuale, cu partiu obişnuit sau cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni 

liberale 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale funcţiuni care admit 

accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific şi vor fi 

prevazute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitaţile în care accesul publicului nu este 

liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta şi sa nu formeze 

segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte fuincţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii 

locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; se admite completarea cu clădiri comerciale în 

interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se respecte insorirea si sa menţina accesele carosabile şi 

trecerile pietonale necesare, vegetaţia existenta şi sa se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de 

locuit din imediata vecinatate. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

Se interzic următoarele utilizări: 

- activitaţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii altele decat cele ce folosesc functiunii de baza; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurand arhitectura şi deteriorand finisajul 

acestora; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; 

- curăţătorii chimice; 
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- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitaţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activitaţi care utilizeaza pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din 

instituţiile publice; 

- orice alte utilizari decat cele cuprinse la articolele 1 si 2 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 

- în cazul construcţiilor publice (in constructii noi) dispuse izolat, terenul minim este de 800 mp, cu un 

front la stradă de minim 20.00 metri; 

- pentru celelalte categorii de funcţiuni (in constructii noi), se recomanda lotizarea terenului în parcele 

avand minim 500 mp şi un front la strada de minim 12.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre 

doua calcane laterale şi de minim 15.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau 

independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe 

parcele adiacente. Pentru aceste cladiri se va asigura transport cu auoto pana la 1t.  

- în cazul parcelarului existent suprafaţa minima a parcelei construibile este de 200 mp (doar la 

regimul de construire insiruit. iar pentru reparcelari in regim de construire cuplat si izolat de 250mp 

- terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor cladiri comerciale se 

va delimita printr-un P.U.Z, elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe 

arterele majore sau secundare, prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea 

distanţelor minime faţa de cladirile existente, evitarea blocarii acceselor carosabile şi pietonale 

existente, conservarea arborilor existenţi. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I si II si 

de 0 - 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, cladirile care nu sunt servicii sau 

echipamente publice, se amplaseaza pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai 

cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi sa prezinte 

faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezinta calcane este obligatorie 

alipirea la acestea; in cazul in care noile cladiri creaza aglomeratie in zona (au un numar mare de 

utilizatori concomitent) trotuarul din dreptul cladirii va avea o latime de cel putin 2,50 m (daca din 

calcul nu rezulta mai mult); 

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime faţa de aliniament care nu va depăşi 

10,0 metri. 

- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţa de aliniament se va respecta o 

retragere de minim 5.00 metri. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
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- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim 

jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 5.00 metri; 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 7.00 metri; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana 

la o distanţa de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan 

pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterală a 

parcelei şi avand pe faţada laterală ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar faţa de 

limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumatate din înalţime, dar nu mai puţin de 

3.50 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o 

biserica, distanţa se majorează la 5.00 metri; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixta 

şi zona rezidenţiala, o funcţiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri 

numai cu o retragere faţa de limitele laterale ale parcelei egală cu jumatate din înălţimea la cornişe, dar 

nu mai puţin de 5.00 metri; 

- distanţa dintre cladirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de 

minim 10.00 metri; 

- cladirile se vor retrage faţa de limita posterioara la o distanţa de cel puţin jumătate din înalţimea 

clădirii măsurată la comişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri; 

- în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia 

respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

In cazul in care una dintre constructii are functiunea de locuit sau alta functiune care necesita 

iluminare naturala distanta minima intre cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai 

puţin de 6.00 metri; in cazul in care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de 

insorire distanta intre cladiri poate fi redusa la jumatate din înalţimea celei mai înalte dar nu mai puţin 

de 3,5 metri; 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat cel putin un acces carosabil de minim 4.00 metri 

laţime, în mod direct, dintr-o circulaţie publică; pentru utilizari care nu implica accesul publicului este 

posibil ca accesul carosabil sa se faca printr-un drept de trecere legal obtinut prin una din proprietaţile 

învecinate; 
- numarul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice; 
- in toate cazurile accesul de aprovizionare si accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului. 
- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un 

pasaj dimensionat astfel încat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa 

dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depaşi 30.00 metri; 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile piiblicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţîonare precum şi pentru accese de serviciu;  
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate 
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sau cu dificultăţi de deplasare. 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – 

Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 

va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanţa de maxim 250 metri 

de amplasament; 

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafeţe dimensionate şi 

dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor 

parcaje supraetajate. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

M1 H = P+8,  

M1c H = P+8,  

M1d H = P+2  (Hmax = 10m la cornisa) 

M1p H = P+2+M (Hmax = 10m la cornisa) 
- înalţimea maximă admisibila în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre linia de aliniere a 

cladirilor; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcţie de volumetria caracteristica 

străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 

tangenta sa la 45 grade; 

Latimea străzii între 

aliniamente (metri) / 

profile standard actuale  

înălţimea 

maximă 

admisă 

(metri)  

Numar niveluri 

convenţionale 

(3.0metri)  

Număr niveluri suplimentare admise: 

(A) retrase în interiorul imui arc de cerc 

cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 ° la 

acesta (B) în planul faţadei la clădihle de 

colt pe o lungime de maxim 15 metri, 

apoi retrase (A)  

Sub 9 metri  7-10  P+l+M. P+2  (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel  

9,01-11,00 Carosabil -7 

m. + Irotuare 2x1,5 m. 

=70 metri (calegoria III)  

13 P+2+M  (A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel  

11,01- 13,00 Carosabil 7 

m. + trotuare 2x 3m =13 

metri (categoria III)  

17 P+4  (A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel  

13,01 - 60,00  40 P+8  (A) - 2 niveluri; (B) - 2 nivel  

- în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea 

- în intersecţii se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul faţadelor pe o lungime de 15 

metri de la intersecţia aliniamentelor, dupa care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul 

unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior); 

- în cazul racordarii între strazi cu laţimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înalţime, se va 

prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 4 fire 

de circulaţie şi pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; daca diferenţa este mai 

mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. 
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- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, cladirea se poate retrage de la 

aliniament cu o distanţă minima egală cu plusul de înalţime al cladirii faţa de distanţa între 

aliniamentele strazii, dar nu cu mai puţin de 5,0 metri şi cu condiţia sa nu rămana vizibile calcanele 

cladirilor învecinate; fac excepţie de la aceasta regulă numai întoarcerile şi racordările de înalţime ale 

cladirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior; 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care sa ţină seama 

de rolul social al strazilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de 

arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor 

actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii 

şi avize suplimentare. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verti-

cală la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin de 

retentie situat in incinta proprietatii; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

M1 spatiu verde 20% - 30% 

M1c spatiu verde 60% 
- Spatiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafata incintelor, minim: 

4. 20% pentru cladiri cu destinatii comerciale 

5. 20% pentru constructii administrative, financiar-bancare si de birouri 

6. 25% pentru constructii culturale si de cult 

7. 20%pentru constructii de sanatate; pentru spitale suprafata se majoreaza astfel incat sa se 

asigure plantatii de aliniament perimetrale si parc organizat cu minim 10 mp/bolnav 

8. 25% pentru cladiri de turism – agrement 

9. 30% pentru locuinte 

Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand 

peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 

schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore 

la fiecare 100 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje. 
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- se recomanda ca minim 25% din terasele neutilizate si 10%din terasele utilizate ale constructiilor sa 

fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile 

invecinate 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii 

sau cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o 

parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea 

înălţimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu  

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m 

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii si iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele 

etc. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

M1 POT = 50%, (din care pentru zona de locuire POT=35%) 

M1c POT = 30%,(din care pentru zona de locuire POT=30%) 

M1d POT = 50%,  

M1p POT = 50% 
- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

M1 CUT = 3,6, (din care pentru zona de locuire CUT=2,1) 

M1c CUT = 2,1, (din care pentru zona de locuire CUT=1,8) 

M1d CUT = 1,5,  

M1p CUT = 1,8, 

- CUT maxim = 3,0 mp ADC /mp teren cu exceptia locuintelor cu functiuni comerciale la parter 

pentru care se aplica prevederile de la subzona LN2 

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi 

procentul de mai sus. 
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M2 - ZONA DE COMERT, SERVICII ADRESATE INDUSTRIEI, DEPOZITARE 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI  
- zona constructiilor cu cladiri minim P+4 si maxim P+8 nivele si inaltimea maxima de 40,0m (cu 

exceptia accentelor verticale), situate in interiorul sau in afara perimetrelor de protectie, cu regim de 

construire discontinuu cu functiuni diverse legate de activitatile productive: depozitare, servicii 

specializate pentru producţie, distribuţie şi comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru 

personal şi clienţi; deschiderea minima la strada de 38,0m pentru transport u cu tirul. 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- sedii ale unor companii şi firme, cladiri de birouri diverse 

- servicii pentru întreprinderi, proiectare, expertizare, consultanţa în diferite domenii şi alte servicii 

profesionale; 

- servicii financiar-bancare 

- posta si telecomunicatii 

- staţii de întreţinere şi reparaţii auto si de utilaje 

- staţii de alimentare cu carburanti pentru masini grele  

- comert cu amănuntul cu raza mare de servire si mic gros; 

- showroom 

- activităţi manufacturiere; 

- depozitare mic-gros; 

- hoteluri, moteluri; 

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale; 

- spaţii plantate - scuaruri; 

- locuinte de serviciu; 

- laboratoare; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- activităţi de cercetare-dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice 

conform prevederilor legale; 

- depozitele şi complexele de vânzări en-gros se admit cu excepţia celor care utilizează substanţe 

explozive sau toxice, conform prevederilor legale 

- in vecinatatea autostrazii si in alte zone stabilite prin PUZ-uri se admit cladiri cu regim de inaltime 

mai mare de P+6, care sa reprezinte accente verticale; 

- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

se interzic urmatoarele utilizări: 

- activitaţi productive poluante sau cu risc tehnologic; 

- construcţii provizorii de orice natură; 

- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 
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- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 

- terenul minim pentru servicii diverse este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 20.00 metri, 

transportul se va face cu aoto de maxim 1t; 

- pentru depozitare, comert en-gros si cu raza mare de servire suprafata minima de teren va fi de 

minim 5000 mp cu front la strada de minim 30,00 metri 

- pentru cladirile mai inalte de P+6 deschiderea minima admisa a terenului la strada va fi de 40,00 

metri 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri pentru a permite construirea 

parcajelor pentru vizitatori la strada 

- prin exceptie se admite amplasarea pe aliniament a constructiilor cu functiuni de showroom, 

alimentatie publica si servicii care au capacitati mici, nu atrag un numar important de clienti 

concomitent si nu necesita mai mult de 5 locuri de parcare; 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim un sfert 

din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri, pentru cladirile cu inaltimea la cornisa de 

maxim 12,00 m se admite ca pe una dintre limitele laterale retragerea sa fie de minim un sfert din 

înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 3.00 metri 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 7.00 metri; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana 

la o distanţa de maxim 20.00 metri de la aliniament in cazul functiunilor similare; 

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu functiune 

similara, avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa 

de la limita laterală a parcelei, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar faţa de limita opusa se 

va retrage obligatoriu la o distanţă egală un sfert din înalţime, dar nu mai puţin de 15.00 metri; în 

cazul în care această limită constituie separatia fata de zona rezidenţială, sau de 6,00 metri fata de o 

funcţiune publică; 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

cladirile vor respecta între ele distana de minim 6.00 metri; în cazul în care faţadele ambelor cladiri 

prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încaperi pentru alte activităţi care necesita 

lumină naturală se admite reducerea distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu 

mai putin de 3,50 m daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri laţime dintr-

o circulaţie publică în mod direct; 
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- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie 
asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – 

Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 

va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau 

în zona adiacentă la o distanţa de maxim 250 metri; 

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafeţe dimensionate şi 

dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor 

parcaje supraetajate. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înalţimea maximă admisibila în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi 

adaugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcţie de volumetria caracteristica străzii, cu condiţia 

retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; 

Latimea străzii între 

aliniamente (metri) / 

profile standard actuale 

înălţimea 

maximă 

admisă 

(metri) 

Numar niveluri 

convenţionale 

(3.0metri) 

Număr niveluri suplimentare admise: 

(A) retrase în interiorul imui arc de cerc cu 

raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 ° la acesta 

(B) în planul faţadei la clădihle de colt pe o 

lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A) 

Sub 9 metri  7-10 P+l+M. P+2  (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel  

9,01-11,00 Carosabil -7 

m. + Irotuare 2x1,5 m. 

=10 metri (calegoria III)  

13 P+2+M  (A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel  

11,01- 13,00 Carosabil 7 

m. + trotuare 2x 3m =13 

metri (categoria III)  

14 P+3  (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel  

13,01 – 20,00 metri 28 P+8  (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel  

20,01 – 60,00 metri 40* P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2nivel  

* cladirile cu inaltimi mai mari de 35,00 m constituie accente si justificarea amplasarii acestora se 

va face fie prin P.U.Z sau prin PUG, functie de configuratia de ansamblu si tinandu-se seama de 

modul de percepere de pe principalele trasee de circulaţie; 
- în intersecţii se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul faţadelor pe o lungime de 15 

metri de la intersecţia aliniamentelor, dupa care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul 

unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior); 

- în cazul racordarii între strazi cu laţimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înalţime, se va 

prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 4 fire 

de circulaţie şi pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; daca diferenţa este mai 

mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. 

- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, cladirea se poate retrage de la 

aliniament cu o distanţă minima egală cu plusul de înalţime al cladirii faţa de distanţa între 
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aliniamentele strazii, dar nu cu mai puţin de 5,0 metri şi cu condiţia sa nu rămana vizibile calcanele 

cladirilor învecinate; fac excepţie de la aceasta regulă numai întoarcerile şi racordările de înalţime ale 

cladirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior; 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care sa ţină seama 

de rolul social al strazilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de 

arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor 

actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii 

şi avize suplimentare. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare 

verticală la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin 

de retentie situat in incinta proprietatii; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- Spatiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafata incintelor,  minim: 

10. 20% pentru cladiri cu destinatii comerciale 

11. 20% pentru constructii administrative, financiar-bancare, de birouri, de alimentatie publica, 

benzinarii 

12. 20% pentru celelalte functiuni: depozitare, activitati manufacturiere, hoteluri-moteluri etc 

Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand 

peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 

schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;  

- se recomanda utilizarea dalelor ecologice la la parcajele pentru autoturism 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de 

maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu; iar spre limitele 

laterale si posterioare separarea se recomanda cu imprejmuiri opace de maxim 2,20m. 
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- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 50 %. 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 5,5 mp ADC /mp teren sau, dupa caz, 10 mc/mp teren 
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M3 - ZONA VERDE CU COMERT SI SERVICII DE AGREMENT 

- zona comerciala si de agrement cu cladiri P+2 si inaltimea maxima la cornisa de maxim 10,0m 

Pentru zona comerciala si de agrement ce se va construi pe amplasamentul actualei zone inundabile, 

poate fi demarata investitia dupa realizarea apararii de mal, a umpluturii pentru ridicarea cotei 

terenurilor cu minim 0,02m, drenarea amplasamentului si clasarea terenului in cadrul zonelor „cu risc 

potential de inindare”. Aaceasta reclasare se va face de catre Primarie cu anuntarea Prefecturii Ilfov, a 

consiliului Judetean Ilfov si a ANAR- SGA Ilfov-Bucuresti. 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
- zona constructiilor cu cladiri maxim P+2 niveluri si inaltimea maxima de 10,0m cu regim de 

construire discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni diverse legate de petrecerea timpului liber; 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- baze de agrement, parcuri de distracţii 

- complexe şi baze sportive 

- comert cu amănuntul; 

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale spaţii pentru spectacole, biblioteci in spatii inchise sau 

in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici; 

- hoteluri, pensiuni, agentii de turism; 

- locuinte cu partiu special situate numai langa un element ce cadru natural (rau si padure) 

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, discoteci, cluburi; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale; 

- spaţii plantate ; 

- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- activitati manufacturiere legate de turism si agrement 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

se interzic urmatoarele utilizări: 

- activitaţi productive poluante sau cu risc tehnologic; 

- depozitari de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- orice alte activitati decat cele cuprinse la articolele 1 si 2 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 

- terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 20.00 metri cu exceptia comertului cu 

amanuntul, spatiilor expozitionale si alimentatiei publice de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 

autoturisme) pentru care se admite o suprafata minima de teren de 500 mp cu front la strada 15,00 
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metri ; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I si II si 

de 0 - 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- prin exceptie, se admite amplasarea pe aliniament a constructiilor pentru comert cu amanuntul, spatii 

expozitionale si alimentatie publica de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 autoturisme); 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumatate 

din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 3.00 metri pe limitele laterale 

- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 7.00 metri; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana 

la o distanţa de maxim 20.00 metri de la aliniament in cazul functiunilor similare; 

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu functiune 

similara, avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa 

de la limita laterală a parcelei, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar faţa de limita opusa se 

va retrage obligatoriu la o distanţă egală un sfert din înalţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul 

în care această limită constituie separatia fata de zona rezidenţială sau de o funcţiune publică distanţa 

se majorează la jumatate din inaltime dar nu mai putin de 5.00 metri; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separaţie fata de zona 

rezidenţiala, o funcţiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai 

cu o retragere faţa limita respectiva a parcelei egală cu jumatate din înălţimea la cornişe, dar nu mai 

puţin de 5.00 metri; 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

cladirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din înalţimea celei mai înalte, dar nu mai 

puţin de 3,5 metri; în cazul în care faţadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu 

asigura luminarea unor încaperi pentru activităţi care necesita lumină naturală se admite reducerea 

distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 3,50 m daca zona dintre 

cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat cel putin un acces carosabil de minim 4.00 metri 

laţime dintr-o circulaţie publică în mod direct; 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie 
asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – 

Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 
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va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau 

în zona adiacentă la o distanţa de maxim 250 metri; 

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafeţe dimensionate şi 

dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor 

parcaje supraetajate. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înălţime maxima admisibila la cornişe 10,00 metri (P+2); se admite un nivel mansardat inscris in 

volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita, si subpante in cazul etajelor mai 

inalte de 3,0m 

- se admite un nivel suplimentar in intersectii; 

- in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la streasina 

/cornisa pentru ambele constructii 

- salile de sport si instalatiile de agrement pot depasi inaltimea maxima admisa cu conditia retragerii la 

cel putin 10,00 m de la aliniament 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care sa ţină seama 

de rolul social al zonelor de loisir, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de 

arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcţiunii şi va răspunde exigenţelor "coerenţa" şi 

"relaxare"; 

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate. 

- se recomanda acoperirea zidurilor cu vegetatie agatatoare in proportie de minim 20% din suprafata 

zidurilor. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare 

verticală la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin 

de retentie situat in incinta proprietatii; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- Spatiile verzi vor reprezenta minim 50% din suprafata incintelor si se vor amenaja peisagistic, 

perimetral sau grupat spre elementele naturale din vecinatate (ape, paduri)  

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti 

avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 

planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere in teritoriul 

administrativ al comunei Dobroesti. 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori; 
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- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la fiecare 20 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;  

- se recomanda utilizarea dalelor ecologice la la parcajele pentru autoturism 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente ce vor avea înălţimea de maxim 2.00 m 

cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu; iar spre limitele laterale si 

posterioare separarea se recomanda cu plantatii de contur cu plopi. 

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri, jardiniere sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 30 %. 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 0,9 mp ADC /mp teren  
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L - ZONA LOCUINŢELOR (ZONA REZIDENTIALA) 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone), diferenţiate din următoarele 

puncte de vedere: 

 Funcţional:  

- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici si mari; 

- caracterul ţesutului urban:  

- omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, 

- mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie 

manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă; 

 Morfologic:  

- tipul parcelarului:  

- rezultat din evoluţia localităţii în timp 

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole (prin 

operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);  

- configuraţia în raport cu spaţiul stradal:  

- spontan ordonata in raport cu traseul liber (rezultat din evolutia in timp) al strazilor 

- geometric ordonata in raport cu trasee prestabilite 

- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii 

principale – construcţii secundare – anexe) 

- tip rural: parcele înguste şi foarte adanci rezultate din diviziunea unor proprietăţi agricole, 

permiţand numai construcţia locuinţelor tip vagon la fata si cultivarea in adancime, dispuse prin 

retragere pe aceeaşi limită de nord a fiecărei parcele şi oferind astfel în imaginea străzii numeroase 

calcane; 

- volumetria; regim de construire: discontinuu, înălţime mică (P - P+1 niveluri), mod de terminare 

al volumelor în şarpantă;  

- spaţiul liber: continuu (vizibil din circulaţiile publice – notă caracteristică pentru marea majoritate 

a cartierelor rezidenţiale cu locuinţe individuale sau colective mici, în care grădinile de faţadă vizibile 

prin gardurile transparente), abuziv discontinuu prin înlocuirea unora dintre împrejmuirile transparente 

către stradă cu împrejmuiri opace; 

 vechime: - exprima atat capacitatea locuintelor de a satisface cerintele actuale de locuire cat si 

starea de viabilitate - locuinţe vechi şi locuinţe noi; 

 calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de 

izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor,  

Evoluţia ipotetică a orasului susţinută prin prevederile regulamentului este următoarea:  

 tranzitia catre un alt tip de locuire, regim de construire si volumetrie 

 menţinerea zonelor bine constituite in tesutul traditional, cu cresterea coerentei  în cazul 

intervenţiilor punctuale; 

 reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare; 

 extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi zone de locuinţe individuale şi 

colective pe baza unor operaţiuni funciare de comasare si relotizare 

Structurarea reglementarilor zonei rezidentiale s-a facut pe doua criterii: 
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a) Locuinte joase (P-P+2+M) 

L1c – subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri in zone de 

protectie a siturilor arheologice; 

L1 – subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri 

◦ Locuintele reglementate prin Cod Civil pot ajunge la maxim P+1+M 

◦ Locuintele reglementate prin RLU 2017 pot ajunge la maxim P+2+M 

b) Locuinte inalte (P+3-P+8)  
L2 - subzona locuinţelor colective înalte ( max. P +3-P+8 nivele); 

Pentru zonele preponderent rezidentiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitãtile 

functionale si spatial configurative, iar pe de altã parte, asigurarea calitãtii locuirii la standarde 

moderne, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil si a zonelor protejate, mentinerea 

valorii proprietãtilor, asigurarea fãrã discriminare a dreptului fiecãrui locuitor la însorire, luminare 

naturalã, intimitate, spatiu plantat, acces la echipamente publice sociale si tehnico-edilitare, securitate 

personalã, protectie fatã de poluare si riscuri tehnologice. 

Prezentul regulament sustine evolutia orasului, dupa cum urmeaza: 

 tranzitia catre alt tip de zona functionala (vezi zonele C si M1) 

 mentinerea zonelor bine construite cu cresterea coerentei in cazul interventiilor punctuale 

 reconstructia zonelor insalubre prin operatiuni de comasare si relotizare 

 extinderea pe terenuri neconstruite, intra si extravilane, a noi cartiere de locuinte individuale 

si colective mici precum si de locuinte colective inalte pe baza unor operatiuni funciare de comasare si 

relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public si sectorul privat. Locuintele colective inalte 

situate in intravilanul nou in lungul strazilor principale vor fi edificate pe loturi de min. 60m adancime 

ZONELE DE LOCUINTE JOASE 

L1+L1c 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

se admit următoarele utilizări  

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri in regim de construire izolat si 

cuplat. Reimul de construire inchis se admite doar prin dezmembrarea unui singur lot in maxim 3 

parcele, cu deschiderea la strada de minim 8,0m si nu este nevoie de drum de serviciu pe fundurile 

loturilor. La locuintele colective mici lotul minim va fi de 700mp cu deschiderea la strada de 20m. 

- reparatii si extinderi la locuintele existente. 

- locuinţe individuale în regim de construire continuu si discontinuu; 

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- pensiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare 

- parcaje la sol; 

- spatii verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului 

- spaţii libere pietonale; 

ARTICOLUL 2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

se admit conditionat următoarele utilizări 
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- Conditia obligatorie pentru oricare dintre utilizari este pastrarea tramei stradale 

- Conditia obligatorie pentru oricare dintre utilizari este descarcarea de sarcina arheologica 

 locuinţe individuale cu maxim P+2 nivele în regim de construire continuu si discontinuu; 

 locuinte colective mici maxim P+2+M nivele cu solutionarea in interiorul parcelei a: 

parcajelor si spatiilor de manevra auto aferente, a sistemului de colectare a gunoiului, a spatiilor verzi 

si celor de joaca pentru copii in concordanta cu prevederile OMS 119/2014; 

 locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 

 echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

 anexe gospodaresti care nu produc murdărie (garaj, magazie, etc) in suprafata totala construita 

desfasurata de maxim 50 mp/unitate locativa; 

 adaposturi pentru maxim 5 animale de casa 

 sere de maxim 200 mp care sa nu fie vizibile din spatiu public 

 panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 4,00 m inaltime se admit numai pentru 

activitatea proprie; amplasarea panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5,00 m 

de limita proprietatilor invecinate 

 se admite mansardarea clădirilor parter sau parter si etaj existente, cu luarea în calculul 

coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafeţe desfăşurate pentru nivelul mansardei de maxim 

60% din aria unui nivel curent;  

 se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu 

condiţia ca suprafaţa acestora sa nu depăşească 200 mp ADC, sa nu reprezinte mai mult de 30% din 

suprafaţa desfasurata a constructiei, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 

autoturisme concomitent, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 2200 şi să nu 

utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi/sau producţie 

 Pentru toate functiunile este obligatorie solutionarea integrala a spatiilor de parcare si manevre 

auto in incinta 

 Se admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia pastrarii ponderii locuirii in 

proportie de minim 70% 

 spatii de intretinere corporala şi recreere în spaţii acoperite; 

 restaurante, baruri, cofetării, cafenele, discoteci etc.; 

 se admite amplasarea atelierelor de intretinere auto cu capacitate de maxim trei posturi care nu 

includ activitati cu nivel de zgomot sau alte noxe peste cel admis in zona de locuit (tinichigerie etc) cu 

acordul notarial al vecinilor. 

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

se interzic următoarele utilizări: 

 funcţiuni comerciale şi servicii profesionale sau activitati manufacturiere care depăşesc 

suprafata de 200 mp ADC (sau 30% din suprafaţa desfasurata), sau care genereaza transporturi grele, 

sau care atrag mai mult de 5 autoturisme concomitent, care sunt poluante, sau care au program 

prelungit peste orele 2200 sau care utilizeaza terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie 

 activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 

autovehicule mici pe zi sau orice transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, 

prin deşeurile produse ori prin programul de activităţi; 
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 anexe gospodăreşti care produc murdărie sau alte posibile dezagremente (latrine, grajduri etc) 

 depozitare en gros 

 depozitari de materiale refolosibile; 

 platforme de precolectare a deşeurilor; 

 depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

 activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din 

circulaţiile publice;  

 autobaze şi staţii de întreţinere auto; 

 panouri pentru reclame cu suprafata mai mare de 2,00 mp instalate in curti sau pe fatade 

 lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de 

pe parcelele adiacente; 

 orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice 

 orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, 

DIMENSIUNI)  

 se considera construibile parcelele care respecta reteaua stradala a parcelarului protejat cu 

deschiderea la strada de minim 12m; 

 se considera construibile parcelele care respecta conditiile 5.1.B din Titlul I a RLU; 

 parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinuta 

pe una dintre parcelele adiacente care are iesire la drumul public, servitute avand latimea de minim 

3.0m 

 adancimea parcelei este mai mare sau egala cu lăţimea; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

 constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I 

si II si 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

 pot face exceptie garajele situate pe strazi secundare si spatiile comerciale cu suprafata 

construita desfasurata sub 25 mp; acest tip de constructii se pot amplasa la aliniament cu conditia ca 

nu afecteze domeniul public (deschidere usi, rampe, trepte, etc) 

 banda de construibilitate are o adancime de maxim 15,0 m de la alinierea cladirilor 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

 clădirile vor fi dispuse pe parcela cu respecta conditiile din RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B 

(scheme) privind limitele laterale si limita posterioara; 

 se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; fac 

exceptie cazurile in care in banda de construibilitate exista, la data aprobarii prezentului regulament, 

constructii legal executate pe limita de proprietate, in aceste cazuri este obligatorie alipirea la calcan 

pentru constructii cu functiuni similare; mai este permisa amplasarea pe limita de proprietate in cazul 

in care exista un proiect de cuplare pe calcan pentru o constructie cu functiune similara. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

 distanta minima dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egala cu înălţimea la cornişe a 
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clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 3,5m;  

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

 parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin 

drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3.50 m lăţime; 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei 

 pentru numarul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul 9 din titlul 1 – prescriptii 

generale 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

 înălţime maxima admisibila la cornişa 10,00 metri (P+2); se admite o mansarda/un etaj 

mansardat inscris in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% - 80% din aria construita 

 se admite un nivel suplimentar in intersectii, 

 in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la 

streasina/cornisa pentru ambele constructii 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

 clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile 

învecinate; 

 toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile; 

 se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor. 

 se interzice realizarea unor mansarde false 

 garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu 

cladirea principala 

 conditiile specifice sunt cuprinse in titlul III 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA  

 toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare existente in oras; 

 se va asigura în mod special evacuarea rapida şi evacuarea apelor meteorice prin sistematizare 

verticală spre canalizarea pluviala; 

 se admit în mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitãtii de racordare la viitoarele 

retele de apã si canalizare si cu conditia respectãrii normelor de protectie sanitarã si obtinerii avizului 

agentiei de protectie a mediului. 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 spatiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafata parcelelor 

 spatiile verzi la loturile de 300mp sau mai mici, vor fi de minim 30% 

 spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori ; 

 spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda şi gradina vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 

 se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti 

avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta 

in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere 

 se recomanda plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori şi de pomi fructiferi; 

 in lipsa acordului vecinului, arborii se vor planta la 2,00 m de limita de proprietate comuna 
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 se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje; din acelasi motiv 

se recomenda inglobarea parcajelor in cladirea principala, supra sau subteran. 

se recomanda ca minim 25% din terasele neutilizate si 10%din terasele utilizate ale constructiilor sa 

fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile 

invecinate 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI  

 gardurile spre strada vor avea înălţimea de maxim 2.00 m. şi minim 1.80 m din care un soclu 

opac de 0.60 m. şi o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; 

 gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima 2,20 m si se 

recomanda a se realiza din materiale opace 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

L1   - POT maxim = 35 %, 

L1c - POT maxim = 30 %, 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

L1   - CUT maxim = 1,4, cu exceptiile cuprinse in TITLUL 1 

L1c - CUT maxim = 1,05 

 

ZONELE DE LOCUINTE INALTE 
Pentru ansamblurile de locuinte colective existente si cele noi se vor urmarii urmatoarele obiective:  - 

diminuarea insecuritãtii si infractionalitãtii prin delimitarea si marcarea / îngrãdirea spatiilor aferente 

locuintelor colective pe grupãri de blocuri urmand a fi gestionate de cãtre asociatiile de locatari, sau 

diverse societãti; 

- introducerea unor rezolvãri care sa raspunda urmatoarelor cerinte minime: 

 asigurarea unui aces din drum public pentru rezidenti 

 asigurarea parcarilor necesare 

 asigurarea insoririi apartamentelor potrivit normelor legale  

 asigurarea locurilor de joaca pentru copii 

 amplasarea platformelor de colectare a deseurilor 

 asigurarea acesului de serviciu pentru masini de colectare a gunoiului si pentru masini de 

interventie (salvare, masina pompieri, masini de reparatii pentru retelele edilitare, etc.); 

 L2 - subzona locuinţelor colective înalte (P+3-8nivele), situate în ansambluri preponderent 

rezidenţiale Hmax = 40m 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

 Locuinte colective  

 Locuinte colective cu comert si servicii la etajele inferioare 

 Reparatii si extinderi la locuintele existente. 

 Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare 

 echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

 parcaje la sol sau multietajate; 
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 spatii verzi amenajate, plantate cu specii care contribuie la ameliorarea climatului 

 locuri de joaca pentru copii; 

 mobilier urban; 

 spaţii libere pietonale; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

 locuinte colective cu parter sau parter si mezanin comercial; functiunile permise la parter (si 

mezanin) nu pot fi producatoare de zgomot sau alte noxe care sa deranjeze locuirea de la etajele 

superioare 

 supraetajarea/mansardarea este admisa daca structura de rezistenta permite incarcarea 

suplimentara si numai daca este posibila asigurarea parcajelor aferente, a spatiilor verzi si celor de 

joaca pentru copii in concordanta cu prevederile OMS 119/2014 si pentru locuitorii existenti si pentru 

cei suplimentari 

 se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru 

categoriile de functiuni cuprinzand activitãti pentru servicii specializate si practicã profesionalã 

private, cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 si 20), de 

exemplu: cabinete medicale, birouri de avocaturã, notariale, consultantã, asigurãri, proiectare, 

reprezentante, agentii imobiliare etc.; 

 lucrãri ample de remodelare a fatadelor, acceselor sau spatiilor publice pot fi aprobate numai 

în conditiile promovãrii unor proiecte vizand transformarea functionalã a parterului unui întreg 

tronson de clãdire, respectiv apartamentele deservite de cel putin o scarã comunã; 

 constructii noi pot fi inserate numai dupa detalierea reglementarilor pe baza de PUZ in cazul 

indicatorilor aprobati prin prezentul PUG 

 la locuinte colective mai inalte de P+6 subsolul poate fi utilizat pentru parcari pe unul sau mai 

multe nivele 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

 se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitãti generatoare de disconfort 

pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publicã, jocuri electronice sau de noroc, 

depozite de marfã, ateliere de reparatii etc.; 

 se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de 

circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scãrilor etc.; 

 curãtãtorii chimice; 

 constructii provizorii de orice naturã; 

 depozitare en-gros sau mic-gros; 

 depozitãri de materiale refolosibile; 

 platforme de precolectare a deseurilor urbane; 

 depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

 activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din 

circulaţiile publice;  

 autobaze şi staţii de întreţinere auto; 

 statii de betoane; 

 lucrãri de terasament de naturã sã afecteze amenajãrile din spatiile publice si constructiile 

învecinate; 

 orice lucrãri de terasament care pot sã provoace scurgerea necontrolatã a apelor meteorice sau 
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care împiedicã evacuarea si colectarea acestora. 

 anexe gospodăreşti  

 orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, 

DIMENSIUNI)  

 clãdirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o 

circulatie publicã sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulatia 

publicã prin intermediul unor circulatii private 

 suprafata minima a parcelei este de 700 mp cu deschiderea la strada de minim 20,00 m 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

 constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I 

si II si 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

 cladirile se pot dispune la aliniamentul existent, in cazul in care acesta nu este mai mic decat 

cel reglementat pentru strada respectiva in cazul in care noua cladire se cupleaza la un calcan existent 

 in cazul strazilor de categorie superioara, se va aplica retragerea din axul drumului data de 

lege. 

 în cazul situãrii la intersectia unor strãzi avand situãri diferite ale clãdirilor fatã de aliniament, 

noile clãdiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand 

clãdirile dispuse pe aliniament pe o distantã egalã cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu 

conditia sã nu rãmanã calcane vizibile.  

 banda de construibilitate are o adancime de max. 20,0 m de la alinierea cladirilor 

 la intersecţia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-

a şi de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a. 

 cladirile cu spatii comerciale se amplaseaza de regula la aliniament 

 se pot dispune la aliniamentul existent cladirile cu vitrine, care participa la spectacolul strazii 

si sunt luminate noaptea, sau cladirile care se cupleaza la un calcan existent, in cazul in care 

aliniamentul existent nu este mai mic decat cel reglementat pentru strada respectiva, inaltimea totala a 

cladirii nu depaseste distanta dintre aliniamente iar latimea trotuarului este de minim 2,00 m, pentru 

strazi de categoria a III-a si inferioare sau minim 2,50 pentru strazi de categorie superioara 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

 clãdirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distantã cel 

putin egala cu jumãtate din înãltimea la cornisa clãdirii mãsuratã în punctul cel mai înalt fatã de teren; 

 clãdirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adancime de maxim 15.0 

metri fiind retrase fatã de cealaltã limitã lateralã cu o distantã cel putin egalã cu jumãtate din înãltimea 

la cornisa a clãdirii, mãsuratã în punctul cel mai înalt fatã de teren; 

 In ambele cazuri mentionate, daca pe parcelele adiacente sunt constructii, inaltimea dintre 

aceasta si noua constructie va fi mai mare sau egala cu inaltime cladirii celei mai inalte 

 clãdirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adancime de maxim 

15.0 metri admitandu-se decrosuri fata de calcanele de maxim 4,0m situate pe limitele laterale ale 
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parcelelor, cu exceptia parcelelor de colt unde se va întoarce fatada în conditiile de aliniere ale strãzii 

laterale; 

 retragerea fatã de limita posterioarã a parcelei va fi cel putin egalã cu jumãtate din înãltimea la 

cornisa a clãdirii, mãsuratã în punctul cel mai înalt fatã de teren dar nu mai putin de 7,00 m; 

 - distanţa dintre cladirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei 

este de minim 10.00 metri; 

 se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separaţie dintre zona 

functionale diferite. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA  

 intre fatadele inspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea 

clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6.0m; 

distanta se poate reduce la 3,5m, in cazul in care nici una dintre constructii nu are pe fatadele 

respective decat ferestre ale dependintelor si ale casei scarii 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

 parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publica în mod direct pentru 

locire; 

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publica în mod direct pentru locuire si 

un acces de serviciu pentru aprovizionarea comertului si servicilor; 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

 staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau in parcaje publice sau de 

uz public, deci în afara circulaţiilor publice  

 pentru numarul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul 9 din titlul 1 – prescriptii 

generale 

 10% din numarul minim de parcaje se va asigura la sol si cu acces direct dintr-o circulatie 

publica. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR  

 locuinţe colective înalte (P+3-8) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale eventual cu 

comert-servicii la nivelele inferioare 

 se admite un etaj suplimentar cu condiţia retragerii acestuia în limitele unui arc de cerc cu raza 

de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade 

 cladirile de colt pot avea inca un etaj suplimentar pe o lungime de 15,00 m de la intersectia 

aliniamentelor 

 în cazul volumelor situate pe colt, la racordarea între strãzi avand regim diferit de înãltime, 

dacã diferenta este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundarã pe 

întreaga parcelã; dacã regimul diferã cu douã sau mai multe niveluri se va realiza o descrestere în 

trepte, primul tronson prelungind înãltimea clãdirii de pe strada principalã pe o lungime minimã egalã 

cu distanta dintre aliniamente; 

 conform PUZ in zonele marcate prin RLU  

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

 clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile 

învecinate; 

 se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 
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clădirilor. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

 toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare; 

 se va asigura în mod special evacuarea rapida şi evacuarea apelor meteorice prin sistematizare 

verticală spre canalizarea pluviala; 

- Este obligatoriu sa se asigure un sistem de colectare a deseurilor fie in interiorul cladirii fie 

(pentru cladiri cu cel mult P+N) pe platforme organizate; se instituie colectarea selectiva a deseurilor 

- aspectul clãdirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunilor si exprimãrii prestigiului 

investitorilor, dar cu conditia realizãrii unor ansambluri compozitionale care sã tinã seama de de 

particularitãtile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clãdirilor din vecinãtate cu care 

se aflã în relatii de co-vizibilitate; 

- aspectul clãdirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va rãspunde 

exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerentã” si “elegantã”; 

- terasele vizibile de pe înãltimile înconjurãtoare vor fi înverzite pe minim 50% din suprafatã 

- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor 

studii si avize suplimentare. 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 spatiile verzi si cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 30% din suprafata 

parcelelor dar nu mai putin de 2,2 mp/locuitor spatiu verde si 1,3 mp/locuitor spatiu de joaca pentru 

copii 

 Terenul liber ramas in afara circulatiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu un arbore la 

fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului 

 se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti 

avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta 

in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI  

 In cazul cladirilor izolate sau cuplate, retrase de la strada este posibila imprejmuirea terenului 

cu respectarea aliniamentului reglementat; gardurile spre strada vor avea înălţimea de maxim 1.80m 

din care un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; 

 gardurile de pe limitele ansamblurilor de locuinte se recomanda sa nu depaseasca 1,50m, 

dublate de gard viu din arbori sau arbusti.  

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  

- locuinţe colective înalte (P+3-8), situate în ansambluri preponderent rezidenţiale 

o POT maxim = 30 %; 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  

- locuinţe colective înalte (P+3-8), situate în ansambluri preponderent rezidenţiale 

o CUT maxim pentru înălţimi P+3-8 = 2,7 mp ADC /mp teren; 
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A ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE  

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” 

incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă” 

cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru 

distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi, 

etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de 

restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru 

industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi 

servicii; deschiderea la strada minim 40,0m pentru transport cu tirul 

A1- subzona productie si depozitare 

A1c- subzona productie si depozitare situate in siturilor arheologice si a zonei de protecctie a acestora 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
- zona constructiilor cu cladiri maxim P+5 niveluri si inaltimea maxima de 25,0m (cu exceptia 

accentelor utilajelor max 35,0m), cu regim de construire discontinuu; cu functiuni diverse legate de 

activitatile productive: depozitare, servicii specializate pentru producţie, distribuţie şi comercializare 

la care se adaugă diferite servicii pentru personal şi clienţi; 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

 activităţi industriale productive şi de servicii, desfăşurate în construcţii industriale mari şi 

mijlocii,  

 depozitarea şi distribuţia bunurilor şi materialelor 

 cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren 

 servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate 

de transporturi şi depozitare  

 parcaje la sol şi multietajate; 

 staţii de întreţinere şi reparaţii auto si pentru utilaje; 

 staţii de alimentare cu carburanti; 

 comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale; 

 locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. 

 depozitari de materiale refolosibile; 

 platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

 comert cu amănuntul cu raza mare de servire, mic gros si en gros; 

 showroom 

 moteluri 

 spaţii libere pietonale; 

 spaţii plantate – scuaruri; 

 activitati de cultivare a plantelor in regim intensiv in sere si solarii 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

 activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării noxelor pana la 

incadrarea in normele de mediu în termen de 5 ani; 

 extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze situaţia 

poluării; 
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- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

- se admit numai activităţi productive care se situează în zona tehnologiilor de vârf; 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

- activitaţi productive poluante sau cu risc tehnologic; 

- amplasarea unităţilor de învăţământ, a serviciilor publice sau de interes general 

- amplasarea locuintelorindividuale si colective, cu exceptia celor de serviciu 

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente, 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)  

- Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţă minimă de 3000 mp. şi un front minim la 

stradă de 40,00 metri. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele specificate nu sunt 

construibile pentru activităţi productive.  

- În cazul în care exista solicitari pentru avizarea construirii unei unitati industriale noi pe un teren cu 

suprafata cuprinsa intre 1000mp si 3000mp, şi un front minim la stradă de 20,00 metri, acest lucru 

poate fi realizat numai dupa intocmirea unui PUZ in care se va demonstra ca sunt posibile circulatiile 

cu masinile de transport cu tonajul declarat de beneficiar sub 1t si deasemenea exista parcari suficiente 

pentru functiunea de baza si pentru clienti. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I si II si 

3,0 m in cazul strazilor de categoria mica. 

- la intersecţia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea 

unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 

metri pe străzi de categoria a III-a. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE şi 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim un sfert 

din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 7.00 metri pe una dintre limitele laterale si de limita 

posterioara pentru a permite o circilatie perimetrala 

- retragerea faţa de limitele laterale si limita posterioara pot fi diferite doar in cazul in care parcela 

trebuie sa permita circulatie perimetrala. In aceasta situatie o limita laterala va fi la 7,0m; cealalta la 

3,5m iar limita posterioara va fi de minim 15,0m pentru a asigura intoarcerea unui tir in incinta; 

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor în 

cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi functionale (trepidaţii, risc tehnologic); 

In cazul locuintelor de serviciu se va asigura insorirea acestora prin studii de insorire, acestea stabilind 

distantele fata de limite dar nu mai putin de 3,5m  

- nu se permite cuplarea constructiilor pe limita de proprietate in cazul zonelor functionale diferite 

- nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în 

special servicii publice şi locuinţe), a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA  

- cladirile vor respecta între ele distanţe egale minim 3-6.00 metri; în cazul în care faţadele ambelor 

cladiri prezinta ferestre care nu asigura luminarea unor încaperi. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri laţime dintr-

o circulaţie publică în mod direct; 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul 
programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 

parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9 – 

Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale. 

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se 

va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea 

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau 

în zona adiacentă la o distanţa de maxim 250 metri; 

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la so! sa se facă în suprafeţe dimensionate şi 

dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor 

parcaje supraetajate. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR  

 H=P+5,  
- se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 25,0 metri, cu exceptia utilajelor care pot ajunge la 

35,0m. In cazul in care este necesara o alta inaltime a utilajelor se va intocmi o documentatie PUD; 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

- cladirile de birouri se vor orienta spre circulatiile publice 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA  

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze 

naturale); 

- se va asigura epurarea apelor uzate industriale, in cazul asigurarii de catre primarie a racordului la 

reteaua de canalizare oraseneasca se va asigura epurare apelor uzate treapta chimica; 

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare 

verticală la reteaua publica de canalizare pluviala, sau pana la marirea capacitatii retelelor publice 

pluviale, la un bazin de retentie situat in incinta proprietatii; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

ARTICOLUL 13.- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

A1 spatiu verde 20% 

A1c spatiu verde 40% 
- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti 

avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor 
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planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 40%din 

gradina de fatada se va planta cu arbori; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;  

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.; 

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI  

 se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălţimea 

de maxim 2.20 m cu un soclu opac de 0.60 m iar spre limitele laterale si posterioare separarea se 

recomanda a fi construite imprejmuiri opace de maxim 2,50m. 

 in cazul incintelor pentru depozitari de materiale refolosibile si platformelor de precolectare a 

deşeurilor urbane imprejmuirile vor fi opace, inclusiv spre strada 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

A1 POT = 60%,  

A1c POT = 60%,  

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

A1 CUTs = 3,5, CUTv = 10, 

A1c CUTs = 3,5, CUTv =   8, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - ZONA VERDE, DE SPORT SI AGREMENT 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes regional şi orasenesc, 
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spaţii pentru sport şi agrement cu acces limitat de apartenenţa la cluburi sau contra cost, spaţii plantate 

de protecţie şi păduri si parcuri protejate. Constructii P cu H max = 5m 

V1 - SPATII VERZI TIP PARCURI SI SCUARURI 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale pentru accesul la activităţile permise; 

- drumuri de contur accidental carosabile pentru administrare parcului din care se asigură accesul 

direct in drumuri publice 

- mobilier urban, amenajări pentru sport in aer liber, joc şi odihnă; 

- adăposturi tip pavilion, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 

- expozitii in aer liber, targuri populare la evenimente religioase 

- trasee de biciclete cu caracter de agrement 

- parcaje 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer 

liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi 

comerţ sezonier, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în 

acest scop; 

- se admit clădiri noi pentru cultură, sport, recreere şi anexe, cu condiţia ca suprafaţa acestora 

însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a 

platformelor mineralizate, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală a parcului. 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu condiţia 

de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii. 

- Parc de distractii cu echipamente mecanice montate pe platforme betonate 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice; 

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale; 

- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj şi oglinda de apă ca şi poziţionarea pe 

platforme flotante sau pe piloţi în interiorul oglinzii de apă a unor funcţiuni în absenţa unui P.U.Z. de 

ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor; 

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre; 

- se interzic constructii lacustre 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate adiacente 

trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi  

- se interzice taierea arborilor fară autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

- trasee de biciclete cu caracter sportiv 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelor 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelor 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

- se va asigura accesul direct dintr-o circulaţie publica; 

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, 

aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. 

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi 

proiectelor de specialitate legal aprobate si numai in vecinatatea constructiilor. 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- cu excepţia instalaţiilor, înalţimea maxima a clădirilor nu va depăşi P niveluri 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 

- se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

- clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioara a incintei in proportie de 

minim 85% din suprafata parcului. 

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de plante; 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înalţime. 

- se recomanda, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget. 

utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu 

excepţia segmentelor decorative cu caracter special 

- se recomanda ca parcurile mai mari de 1,0ha sa aiba doar 20% din spatiu verde constituit in gradina 

de tip „amenajat” iar restul de tip „englez” 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

- împrejmuirile vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.00 metri, vor fi dublate cu gard viu sau 

plantatii de aliniament; 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- Se ia in considerare Gradul de Ocupare a Terenurilor cuprinzand construcţii P, platforme, circulaţii 

carosabile şi pietonale si va fi maxim 15%, iar POT max=5%, 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim 0,1 mp. ADC/ mp./teren, sau conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. avizat 
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conform legii 

V2 - SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA APELOR DE SUPRAFATA SI LINII 

ELECTRICE AERIENE 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- lucrari hidrotehnice de aparare a malului raului 

- spatii verzi amenajate cu vegetatie cu inaltime mica si medie 

- drum de halaj, alei 

- debarcadere, anexe sanitare,  

- mobilier urban 

- LEA si stalpi de sustinere 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- Garaje de barci 

- Plantarea arborilor se va face la distante mai mari de 10m pentru a permite intretinerea lucrarilor 

hidrotehnice 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- se interzic locuinte lacustre; 

- nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul zonei; 

- este interzisă amplasarea de obiective şi desfaşurarea de activităţi cu efecte daunătoare asupra 

vegetaţiei şi amenajărilor adiacente. 

- se interzice taierea arborilor fară autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- Legii apelor si prescriptiilor tehnice specifice. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii pentru garaje de barci 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 

ŞIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- nu este cazul 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- nu este cazul 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- accesul pe drumul de halaj este accidental carosabil numai pentru intretinerea lucrarilor hidrotehnice 

sau in caz de accidente sau forta majora declarata legal; 

- accesul pe drumul de halaj pentru public este de tip pietonal. 

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- nu este cazul 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- parter pentru garajele de barci si conform normelor tehnice pentru stalpi LEA si echipamente 

hidrotehnice si alte retele de transport si exploatare produse petroliere si gaze 
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ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- nu este cazul 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- nu este cazul 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- pentru arbori conform prescriptiilor tehnice de intretinere a lucrarilor hidrotehnice, restul spatiilor 

vor fi inierbate. 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

- nu este cazul 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 0,3%,  

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim 0,03 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare şi P.U.D. avizat 

conform legii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3 - ECHIPAMENTE DE SPORT, AGREMENT 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
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- sunt admise construcţiile şi instalaţiile specifice activitatii sportive conform proiectelor legal avizate 

- spatii verzi amenajate 

- constructii pentru agrement, constructii si instalatii pentru parcuri de distractii; 

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, 

pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentaţie publică şi comerţ 

- alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, anexe sanitare, mobilier urban 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- cladiri administrative dar numai ale activitatilor sportive. 

- cladiri pentru invatamant de specialitate; 

- cladiri pentru invatamant de specialitate cuplate cu cele de arta (plastica, muzica, dans etc.); 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- se interzic orice activităţi orice alte utilizari in afara celor de la articolele 1 si 2; 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate adiacente 

trotuarelor, atat în interior, cat şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi. 

- este interzisă amplasarea de obiective şi desfaşurarea de activităţi cu efecte daunătoare asupra 

vegetaţiei şi amenajărilor adiacente. 

- se interzice taierea arborilor fară autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelor 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 

ŞIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publica; 

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, 

aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei acidental carosabile. 

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice; 

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi 

proiectelor de specialitate legal aprobate. 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- cu excepţia salilor de sport si a instalaţiilor, înalţimea maxima a clădirilor nu va depăşi P + 2 niveluri 

(H max = 10,0 m) 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 

- se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate si 
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vecinatatlor construite 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- spatiile plantate vor reprezenta minim 50% din ansamblul incintei 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioara a incintei. 

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii 

plantate; 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi 

înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înalţime. 

- se recomanda, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget. 

utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu 

excepţia segmentelor decorative cu caracter special 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălţimi de maxim 1,50 m dublate cu gard viu; 

- porţile de intrare vor fi la alininierea cladirilor pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de 

admiterea lor în incinta si pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;  

 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 20%  

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim 0,60 mp. ADC/ mp. 
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T - ZONA TRANSPORTURILOR 

 - Zona transporturilor include urmatoarele subzone: 
- T1 – zona transporturilor feroviare 

Având în vedere poluarea fonică a locuinţelor, cauzată de distanţa redusă a acestora faţă de linia 

ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanţă este sub 15 metri, să fie realizate ziduri 

antifonice sau construcţii cu acelaşi rol, pe baza unor studii de specialitate. 

 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

- staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări necesare 

funcţionării serviciilor feroviare; 

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare; 

- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru asigurarea 

securităţii transportului feroviar; 

- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.) 

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor anexe 

circulatiilor feroviare; 

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

- depozitele şi anexele C.F. vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare 

împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

- în zonele de siguranţă şi protecţie aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform 

OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări: 

- construcţii, fie şi cu caracter temporar; 

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii 

solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori extragerea de materiale de construcţii) sau  

modificarea echilibrului freatic; 

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de 

protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare. 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI)  

- conform studiilor de specialitate  

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

- conform studiilor de specialitate - 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- conform studiilor de specialitate - 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA  
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- conform studiilor de specialitate - 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică  

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

- staţionarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice; 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR  

- P+2 sau conform studiilor de specialitate - 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul ca acestea pot fi percepute din clădirile 

înconjurătoare mai înalte. 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA  

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea 

apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare. 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  

- conform studiilor de specialitate 

- în limitele standardelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, utilizarea spaţiilor libere şi amenajarea 

peisagistică a plantaţiilor se subordonează exigenţelor de calitate a imaginii orasului 

- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publica, va fi astfel amenajata încat sa nu 

altereze aspectul general al localităţii 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate si tratate 

peisagistic; 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI  

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.00 metri, vor fi dublate cu gard 

viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea 

gard transparent de 2.50 m înălţime, intre cele doua garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi la aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor 

în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice; 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 50% 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 1,5 
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G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona este alcătuita din următoarele subzone: 

- Zona G reuneşte toate funcţiunile care apartin gospodariei comunale şi asigura: cimitirele servirea cu 

transport în comun, transport propriu, echipare edilitara şi salubritate, sursele de apa potabila si de 

asigurare a oglinzilor de apa, baraje si stavilare, canale de desecare si zonele lor de protectie. Aflată în 

prezent în restructurare, aceasta zona va fi şi în continuare compusa din incinte specifice. 

- subzona construcţiilor şi amenajarilor pentru gospodarie comunala respectiv conductele majore de 

alimentare cu apa si canalizare ale capitalei, posturi trafo si statii electrice, cimitire, un racord la 

reteaua de gaze naturale;  

G1- cimitire  H = P, regim construire    IZ,  

G2- gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru comuna  

   H = P, regim construire IZ,  

G3- statii de epurare H = P, regim construire    IZ,  

G4- statii electrice, poaturi trafo H = P, regim construire    IZ,  

G5- Statii de gaze H = P, regim construire    IZ 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- construcţii, instalaţii şi amenajari pentni gospodaria comunală: 

- birouri autonome; 

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu 

energie electrica şi termica, transportul public urban, pieţe comerciale, salubritate. întreţinerea 

spaţiilor plantate; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- se vor asigura zonele de protecţie prevazute prin norme. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activitaţi care prezintă risc tehnologic şi 

produc poluare prin natura activitaţii sau prin transporturile pe care le genereaza; 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- pentru surse de apa (foraja) suprafaţa minimă a parcelei este de 200 mp. şi un front la strada de 

minim 10 metri 

- pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 400 mp. şi un front la strada de 

minim 15 metri. 

-  pentru incintele tehnice suprafata minima a lotului va fi de 1500m cu deschiderea la strada de 40m 

- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurator, 

se va elabora un Plan Urbanistic Zonal şi un studiu de impact asupra mediului; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada 

respectiva majoritatea cladirilor noi se afla în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţa de 

minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada; 
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- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activitaţi industriale, de servicii şi depozitare, se impun 

retrageri ale cladirilor de la aliniament la o distanţa de minim 6.0 metri pe strazile de categoria I-a şi a 

II-a şi de minim 3.0 metri pe strazile de categoria a III-a. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 

ŞIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- distanţa cladirilor faţa de limitele parcelei va fi de minim jumatate din înalţimea cladirii, dar nu mai 

puţin de 6.0 metri, 

- se interzice alipirea cladirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele cladirilor cu funcţiuni publice şi de 

locuit în cazul în care activitaţile constituie o sursa de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc 

procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele 

specifice în vigoare. 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- distanţa minima între clădiri va fi egala cu jumatate din înalţimea la comişa a cladirii celei mai 

înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri; 

- distanţa de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 

cladirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încaperi în care se desfaşoara activitaţi 

permanente; 

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publica; 

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei 

publice; 

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice; 

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru 

parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor. 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înalţimea clădirilor nu va depăşi înaltimea maximă admisa în unităţile de referinţă adiacente, cu 

exceptia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomanda o înalţime maxima de 

12.0 metri. 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinataţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principala; 

- tratarea acoperirii cladirilor va ţine seama de faptul ca acestea se percep din cladirile înconjuratoare 

mai înalte. 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate cladirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare şi se va asigura preepurarea 

apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor. din 

parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apa în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care 

administrează resursele de apă; 

mailto:paidiua@yahoo.com


 
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI DOBROESTI PLANUL URBANISTIC GENERAL COMUNA DOBROESTI 
PROIECTANT: SC PPS IMOB URBAN SRL REGULAMENT LOCAL DE CONSTRUIRE 

 

72 

SC  PPS IMOB Urban SRL str.Bucurestii Noi nr.56, sector 1, Bucuresti, tel: 021 667 11 56; 0723 311 689; email paidiua@yahoo.com; CUI 

18065436; nr. De ordine in Registru Comertului: J40/17785/24.10.2005; Cont IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0717 0556 Raiffeisen Bank-suc. Bucurestii 

Noi 

- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin statia de epurare proprie amplasata pe proprietatea 

firmei si apoi evacuarea in canalul de desecare ce margineste proprietatea. 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publica, va fi astfel amenajata încat sa nu 

altereze aspectul general al localităţii minim 20% 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp; 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioara a incintei. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de 

minim 40% formand de preferinţa o perdea vegetala pe tot frontul incintei; 

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare 4 locuri de parcare; 

suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore 

la fiecare 200 mp.; 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.00 metri, vor fi dublate cu gard 

viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea 

gard transparent de 2.50 m înălţime, intre cele doua garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea 

lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice; 

- împrejmuirile spre strada vor fi opace pe o porţiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în 

mod discret potrivit funcţiunii, avand înălţimi de maxim 2.20 metri. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 80% 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 0,9 mp ADC / mp.teren 
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S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 
Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, etc. 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- construcţii, instalaţii şi amenajari pentni unitati cu caracter special: 

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul. unitati cu caracter special, întreţinerea spaţiilor 

plantate din interiorul lotului; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- se vor asigura zonele de protecţie prevazute prin norme. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activitaţi care prezintă risc tehnologic şi 

produc poluare prin natura activitaţii sau prin transporturile pe care le genereaza; 

SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

- pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 300 mp. şi un front la strada de 

minim 15 metri, cu exceptia echipamantelor tehnologice la care suprafata va fi cea indicata de 

proiectantul de specialitate. 

 pentru incintele tehnice, suprafata minima a lotului va fi de 1000m cu deschiderea la strada de minim 

40m 

- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurator, 

se va elabora un Plan Urbanistic Zonal şi un studiu de impact asupra mediului; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada 

respectiva majoritatea cladirilor noi se afla în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţa de 

minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada; 

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activitaţi industriale, de servicii şi depozitare, se impun 

retrageri ale cladirilor de la aliniament la o distanţa de minim 6.0 metri pe strazile de categoria I-a şi a 

II-a şi de minim 3.0 metri pe strazile de categoria a III-a. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 

ŞIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2017, Titlul I, art. 5.1.B (scheme) 

- distanţa cladirilor faţa de limitele parcelei va fi de minim jumatate din înalţimea cladirii, dar nu mai 

puţin de 3.0 metri, 

- se interzice alipirea cladirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele cladirilor cu funcţiuni publice şi de 

locuit în cazul în care activitaţile constituie o sursa de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc 

procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele 

specifice în vigoare. 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELA 

- distanţa minima între clădiri va fi egala cu jumatate din înalţimea la comişa a cladirii celei mai 

înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri; 

mailto:paidiua@yahoo.com


 
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI DOBROESTI PLANUL URBANISTIC GENERAL COMUNA DOBROESTI 
PROIECTANT: SC PPS IMOB URBAN SRL REGULAMENT LOCAL DE CONSTRUIRE 

 

74 

SC  PPS IMOB Urban SRL str.Bucurestii Noi nr.56, sector 1, Bucuresti, tel: 021 667 11 56; 0723 311 689; email paidiua@yahoo.com; CUI 

18065436; nr. De ordine in Registru Comertului: J40/17785/24.10.2005; Cont IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0717 0556 Raiffeisen Bank-suc. Bucurestii 

Noi 

- distanţa de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 

cladirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încaperi în care se desfaşoara activitaţi 

permanente; 

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publica; 

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei 

publice; 

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice; 

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru 

parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor. 

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- înalţimea clădirilor nu va depăşi înaltimea maximă admisa în unităţile de referinţă adiacente, cu 

exceptia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomanda o înalţime maxima de 

12.0 metri. 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinataţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principala; 

- tratarea acoperirii cladirilor va ţine seama de faptul ca acestea se percep din cladirile înconjuratoare 

mai înalte. 

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

- toate cladirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare şi se va asigura preepurarea 

apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor. din 

parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apa în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care 

administrează resursele de apă; 

- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin statia de epurare proprie amplasata pe proprietatea 

firmei si apoi evacuarea in canalul de desecare ce margineste proprietatea. 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publica, va fi astfel amenajata încat sa nu 

altereze aspectul general al localităţii minim 20% 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp; 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioara a incintei. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de 

minim 40% formand de preferinţa o perdea vegetala pe tot frontul incintei; 

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare 4 locuri de parcare; 

suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore 

la fiecare 200 mp.; 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.00 metri, vor fi dublate cu gard 
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viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea 

gard transparent de 2.50 m înălţime, intre cele doua garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea 

lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice; 

- împrejmuirile spre strada vor fi opace pe o porţiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în 

mod discret potrivit funcţiunii, avand înălţimi de maxim 2.20 metri. 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- POT maxim = 80% 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

- CUT maxim = 0,8 mp ADC / mp.teren 
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TITLUL 3 – CARACTERISTICILE COMUNEI 

A-CARACTERISTICELE ZONEI FUNCTIONALE 
C - ZONA CENTRALA 

CB1- zona centrala a comunei, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice situate oriunde; 

o H = P+6, regim construire IZ, CU, POT = 60%, CUT = 3,50, spatiu verde 20%-30%, 

deschidere minima la strada de 12,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

o 20% pentru constructii administrative si de birouri 

o 25% pentru constructii culturale si de cult 

o 20%pentru constructii de sanatate; pentru spitale suprafata se majoreaza astfel incat 

sa se asigure plantatii de aliniament perimetrale si parc organizat cu minim 10 

mp/bolnav 

o 25% pentru hoteluri 

o 30% pentru locuinte (existente) 

CB2 – zona unitatilor de invatamant; 

 H = P+1,pana la P+6, regim construire IZ, POT = 40% (25%+15% la grdinite), CUT = 2,8-

3,5, spatiu verde si amenajat 60% (minim22mp/prescolar si minim 20mp/elev), deschidere 

minima la strada de 12,0m, minim doua accese dintr-un drum public.  

M - ZONA MIXTA 

M1 - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea 

 H =P+1 - P+8, regim construire IZ, CU, IN, POT = 50%, CUT = 3,6, spatiu verde 20% - 

30%, deschidere minima la strada de 20,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

M1c - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile 

arheologice si in zona de protectie a acestora. 

 H = P+1 - P+6, regim construire IZ, CU, IN, POT = 30%, CUT = 2,1, spatiu verde 60%, 

deschidere minima la strada de 12,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

M1d- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2) 

 H =P+2, regim construire IZ, CU, IN, POT = 50%, CUT = 1,5, spatiu verde 20% - 30%, 

deschidere minima la strada de 12,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

M1p- zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea (P+2 +M) 

 H =P+2+M, regim construire IZ, CU, IN, POT = 50%, CUT = 1,8, spatiu verde 20% - 30%, 

deschidere minima la strada de 12,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

M2 - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare; 

 H = P+4 - P+8, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 5,5, spatiu verde 20%, deschidere 

minima la strada de 40,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

M3- zona comerciala si de agrement 

 H = P -P+2, regim construire  IZ, POT = 30%, CUT = 0,9, spatiu verde 50%, deschidere 

minima la strada de 20,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

L - ZONA LOCUINTELOR  

L1 - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2+M niveluri; 

 H = P - P+2+M, regim construire    IZ,CU,  POT = 35%, CUT = 1,4, spatiu 

verde 40% 

 regimul de construire inchis se admite doar prin dezmembrarea unui singur 
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lot in maxim 3 parcele, cu deschiderea la strada de minim 8,0m si nu este nevoie de drum 

de serviciu pe fundurile loturilor 

 la loturi mai mici de 300mp POT=50%, CUT=1,7, spatiu verde 40% 

 asigurare insorire 

 deschidere minima la strada de 12,0m, minim un acces dintr-un drum public 

L1c - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2 +M niveluri situate pe siturile 

arheologice si in zona de protectie a acestora; 

 H = P - P+1+M, regim construire    IZ,CU,  POT = 30%, CUT = 1,05, 

spatiu verde 60% 

 asigurare insorire 

 deschidere minima la strada de 12,0m, minim un acces dintr-un drum public 

L2 – locuinte colective înalte (max P+3 – P+8 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale 

 H = P+3 - P+8, regim construire  IZ, POT = 30%, CUT = 2,7,  spatiu 

verde 30% 

 la locuintele colective sunt obligatorii indeplinirea urmatoarelor conditii 

cumulat: 

 doua acese din drumuri publice (unul de intrare persoane si altul de serviciu) 

 locuri de joaca pentru copii 

 parcaje 

 platforma de coletat deseuri menajere 

 asigurare insorire 

 deschidere minima la strada de 20,0m,  

A1- subzona productie si depozitare; 

 H = P+5, regim construire IZ, POT = 60%, CUTs = 3,5, CUTv = 10, spatiu verde 20%, 

deschidere minima la strada de 40,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

A1c- subzona productie si depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora; 

 H = P+5, regim construire IZ, POT = 60%, CUTs = 3,5, CUTv = 8, spatiu verde 40%, 

deschidere minima la strada de 40,0m, minim doua accese dintr-un drum public 

V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT 

V1 - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie 

 H = P, regim construire IZ, POT=5%, CUT=0,1, Hmax=5m, spatiu plantat 

minim 85%  

V2- spatii verzi pentru protectia apelor, linii electrice aeriene 

 H = P (conform normelor tehnice), regim construire IZ, POT = 0,3%, 

CUT = 0,03  

V3- echipamente de sport, agrement; 

 H = P+2, regim construire  IZ, POT = 20%, CUT = 0,6 Hmax = 10m, spatiu 

verde minim 50% 

T - ZONA TRANSPORTURILOR 

T1 – zona transporturilor feroviare 

 H = P+2, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 1,5, Hmaxim conform 

studiilor de specialitate, spatii verzi minim 20% 
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G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA 

G1- cimitire 

 H = P, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,9, spatii verzi minim 20%, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate, minim doua accese dintr-un drum public 

G2- gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru comuna, spatii verzi minim 20%, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate; 

 H = P, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,9, spatii verzi minim 20%, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate, minim un acces dintr-un drum public 

G3- statii de epurare; 

 H = P, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,9 spatii verzi minim 20%8, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate, minim un acces dintr-un drum public 

G4- statii electrice, poaturi trafo; 

 H = P, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,9, spatii verzi minim 

20%, Hmaxim conform studiilor de specialitate 

G5- Statii de gaze; 

 H = P, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,9, spatii verzi minim 20%, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate, minim un acces dintr-un drum public 

S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 

S - Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, SRI, etc. 

 H = P+n, regim construire IZ, POT = 80%, CUT = 0,8, spatii verzi minim 20%, Hmaxim 

conform studiilor de specialitate, pentru cladiri administrative deschidere minima la strada 

de 15,0m, minim doua accese dintr-un drum public, pentru cladiri cu echipamente tehnice 

lotul minim va fi de 1000m cu deschiderea la strada de minim 40m./ 

 

B BILANT TERITORIUL  
 BILANTUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV 2017 

Nr. 

crt. 

Functiuni cadastrale Existent (ha) 

supr.conform  

L/1968 

% Propus (ha) 

supr.conform  

L/1968 

% Propus conform 

teritoriului 

administrativ 

delimitat de 

OCPI Ilfov  

% 

1 Intravilan 356,6 28,87 1164,76 94,3 844,23 92,32 

2 Paduri - - - - - - 

3 Ape de suprafata in extravilan 70,24 5,70 70,24 5,70 70,24 7,68 

4 Agricol in extravilan 808,16 71,13 - - - - 

 TOTAL 1235 100 1235 100 914,47 100 

 BILANTUL TERITORIULUI INTRAVILAN 2017 

Nr. 

crt. 

Functiuni Urbanistice Existent (ha) 

supr.conform  

L/1968 

% Propus (ha) 

supr.conform  

L/1968 

% Propus conform 

teritoriului ad-

ministrativ deli-

mitat de OCPI If 

% 

1 Zona centrala + Invatamant 12,20 3,42 15,70 1,27 15,7 1,86 
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2 Locuire P-P+2 +Locuire P+2-

P+8  

236,23 66,26 259,11+22,39 22,84 157,73 18,68 

3 Zona mixta compatibila cu 

locuirea 

- - 166,31 13,47 240,12 28,4

4 

4 Zona mixta compatibila cu 

industria 

- - 236,78 19,17 82,26 9,74 

5 Zona mixta agrement si sport - - 23,70 1,92 23,7 2,81 

6 Zona economica tip industrie, 

agrozoo, depozite 

26,8ind 

+13,37agro 

11,26 280,94 22,75 170,58  20,21 

7 Zona Gospodarie comunala 

aferenta localitatii 

5,0 cimitire 1,40 8,15 0,66 8,15 0,97 

8 Zona Gospodarie comunala 

aferenta capitalei 

7,70 2,16 7,70 0,62 7,7 0,91 

9 Zona speciala - - 0,16 0,01 0,16 0,02 

10 Zona spatii verzi  10,0 2,80 59,76 4,85 35,53 4,21 

11 Zona circulatii  39,80 11,16 148,2 12,0 97,06 11,5 

12 Ape de suprafata 5,50 1,54 5,50 0,44 5,5 0,65 

 TOTAL 356,60 100 1235 100 844,23 100 

 

597600mp spatiu verde este suficient pentru o populatie prezumtiva de 22985 locuitori, conform 

normei de spatiu verde de 26,0mp/locuitor. Procnoza de dezvoltare a po pulatiei a comunei este de 

15000 locuitori pana in anul 2038.  

Suprafata teritoriului administrativ este de 1235,0 ha (conform legii impartirii teritoriului administrativ 

al Republicii Socialiste Romania din anul 1968), suprafata va fi reactualizata in momentul finalizarii 

granituirii intre UAT-uri. 

Pentru functiunile L1 si L1c acoperisurile vor avea maxim 8 ape(pante) /cladire. Celelalte functiuni vor 

avea acoperisurile in terasa, iar daca se doreste acoperis cu sarpanta acesta va respecta urmatoarea 

regula 4 ape maximum pentru corpul constructiei la care se adauga maxim 2 ape pentru fiecare intrare 

ce se doreste a fi marcata. 

La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si 

zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona de 

protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor, intrucat spatiul verde in aceste zone va depasi 

minim 40%. 

 

C CARACTERISTICELE CULORILOR PE CARTIERE 
Pentru individualizarea diferitelor zone rezidentiale si centrale din comuna si pentru asigurarea unui 

caracter unitar in cadrul fiecarui cartier, pentru a indeparta tentatia violentei vizuale se instituie 

prezentul cod de culori. Pentru zonele predominant industriale si mixte adresate industriei toate 

culorile vor fi „reci” respectiv gri inchis, albastru inchis, grena si ancadramente alb, gri deschis si 

negru. Pentru fiecare zona rezidentiala se stabileste culoarea dominanta. Culoarea dominanta se va 
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utiliza pentru intreaga constructie, dupa cum urmeaza: 

 Culoarea de baza: A 

 Pereti: A 

 Invelitoare: A+5 

 Ancadramente: alb 

 Tamplarie: A+5 

 Gard: A+3 cu ancadramente alb sau negru 

Se admit pete de culoare in culoarea de baza sau o culoare complementara de maxim 10% din 

suprafata totala a zidurilor. Se admite utilizarea integrala a albului pentru pereti si a griului pentru 

invelitori, indiferent de zona.  

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

cartier 

Strazile ce contureaza perimetru Culoare cartier/ culoare baza conform 

cod NCS 

1 Cartier 1 bd. Victor Dumitrescu, strada propusa ce face legatura 

dintre bd. Victor Dumitrescu si Sos.Viilor din orasul 

Pantelimon (respectiv traseul drumului expres), limita 

teritoriului administrativ cu orasul Pantelimon si limita 

Lacului Pantelimon II 

Vernil/ 

S 0515-G; S 0520-G; S 0520-G10Y;  

S 0520-G20Y; S 0530-G; S 0530-G10Y 

S 0530-G20Y; S 0540-G10Y;  

S 0540-G20Y 

2 Cartier 2 Soseaua Dobroesti, strada Nicolae Balcescu, 

bulevardul Victor Dumitrescu si limita lacului  

Pantelimon I (Dobroesti) 

Galben pai/ 

S 0515-Y; S 0515-Y10R; S 0515-G90Y 

S 0530-Y; S 0530-G90Y; S 0540-Y 

3 Cartier 3 Strada Serei, strada Dobroesti-Fundeni,  

strada Nicolae Balcescu si limita lacului  

Pantelimon I (Dobroesti) 

Bleo/ 

S 0510-B; S 0510-B10G; S 0510-B30G 

S 0515-B; S 0515-B20G; S 0520-B 

S 0520-B10G; S 0520-B30G; 

S 0520-B40G; S 0520-B60G 

4 Cartier 4 Latura estica a centralei electrice, limita sudica a lacurilor 

interioare, strada Nicolae Balcescu, soseaua Dobroesti si 

limita lacului Pantelimon I (Dobroesti) 

Vernil/ 

S 0515-G; S 0520-G; S 0520-G10Y 

S 0520-G20Y; S 0530-G; S 0530-G10Y 

S 0530-G20Y; S 0540-G10Y;  

S 0540-G20Y 

 Cartier 5 Strada Stejarului, Limita nordica a parcelerii Tineretului, 

Bulevardul Victor Dumitrescu si limita nordica a lacurilor 

interioare 

Crem/ 

S 0530-Y20R; S 0530-Y30R;  

S 0530-Y40R; S 0540-Y20R 

S 0540-Y30R; S 1020-Y20R 

S 1020-Y30R; S 1030-Y10R 

S 1040-Y; S 1040-Y10R 

6 Cartier 6 Prelungirea nordica a strazii Balantei, De 53/1, Traseul 

drumului expres (prelungirea nordica a bulevardului Victor 

Dumitrescu si Limita nordica a parcelerii Tineretului. 

Verde deschis/ 

S 0520-G; S 0520-B90G; S 0520-G10Y 

S 0530-G; S 0530-B90G; S 0530-G10Y 

S 0540-G; S 0540-G10Y; S 0540-G20Y 

7 Cartier 7 Strada Stejarului, De 54/6, Prelungirea nordica a strazii 

Balantei si Limita nordica a parcelerii Tineretului. 

Kaki/ 

S 0510-G40Y; S 0510-G50Y;  

S 0510-G60Y; S 0515-G40Y 

S 0515-G60Y; S 0520-G40Y 
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S 0520-G50Y; S 0520-G60Y 

S 0530-G50Y; S 0530-G60Y 

8 Cartier 8 Strada Caisului, De 74, strada Stejarului, strada Morii Gri deschis/ 

S 0502-B; S 0502-B50G; S 0502-G 

S 1002-B; S 2000-N; S 2005-B20G 

S 2005-B50G 

9 Cartier 9 strada Victoriei, strada Morii, Latura vestica a statiei electrice, 

strada Zorilor, strada Serei, limitele lacurilor Pantelimon I si 

Fundeni, CF Bucuresti Constanta (limita sectorului 2) si soseaua 

Dragonu Rosu  

Galben pai/ 

S 0515-Y; S 0515-Y10R; S 0515-G90Y 

S 0530-Y; S 0530-G90Y; S 0540-Y 

10 Cartier 10 soseaua Dragonu Rosu, De 74,  strada Caisului,  strada Morii si 

strada Victoriei, 

Crem/ 

S 0530-Y20R; S 0530-Y30R;  

S 0530-Y40R; S 0540-Y20R 

S 0540-Y30R; S 1020-Y20R 

S 1020-Y30R; S 1030-Y10R 

S 1040-Y; S 1040-Y10R 

 

Note/observații: 

 Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori de accente. 

 Paleta de culoare descrie codurile de culoare NCS (Natural Color System), care este 

standardul internațional de culoare folsit în producerea vopselelor. 

 

D-CARACTERISTICELE AFISAJELOR PUBLICITARE 

Toate firmele luminoase ale agentilor economici vor fi amplasate in planul fatadelor si pot iesii in relief 

cu o grasime de 15-20cm. 

Toti agentii economici cu program non-stop vor dispune de semnalizare pe timpul noptii respectiv 

16,00p.m. – 8,00a.m. 

Agentii economici care au programul intrerupt in timpul noptii, vor avea semnalizare luminoasa doar in 

timpul programului de lucri. 

Toti agentii economici pot amplasa totemuri publicitare in terenul propriu de maxim 3,0m inaltime. 

Suprafata fatadelor pot fi acoperite cu reclame doar in proportie de 15% din suprafata desfasurata a 

fatadelor. 

Totemurile mai inalte de 3,0m inaltime amplasate in spatiu public sau privat cor fi pozitionate in baza 

unui PUZ, in care se va solicita obligatoriu un studiu de caz privind amplasarea. 

 

Toate reclamele idiferent de suportul de amplasare se vor realiza de la inaltimea minima de 2,0m astfel 

incat sa nu optureze semnalizarea rutiere si sa nu loveasca trecatorii. Singurele totemuri care pot fi 

realizate pe toata inaltimea sunt cele de 3,0m amplasate in spatiul beneficiarilor. 

 

Principial totemuri publicitare mai inalte de 5,0m pot fi amplaste doar la intersectia strazilor cu minim 

2 (doua) benzi pe sensul de circulatie. 

 

 

ÎNTOCMIT: 
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