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1.  ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

 Regulamentul Local de Urbanism reglementeaz  utilizarea terenurilor i 
realizarea construc iilor în derularea opera iunilor urbanistice importante ca aria i  
volumul construc iilor i implementarea lucr rilor complexe de infrastructur  tehnic .

Reglement rile Regulamentului Local de Urbanism vor sta la baza elabor rii 
documenta iilor de urbanism, definind normele obligatorii pentru autorizarea execut rii 
construc iilor. 

În elaborarea documenta iilor de urbanism referitoare la configura ia cadrului 
construit actual al localit ilor, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat 
prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate i aprobate 
conform legii. 

 

 
2.  CADRUL LEGAL DE ELABORARE  

 

Regulamentul local de urbanism aferent PUG se elaboreaz  în conformitate cu 
Legea nr. 50/1991 (modificat , completat  i republicat  în decembrie 1996) privind 
autorizarea execut rii construc iilor i unele m suri pentru realizarea locuin elor, cu 
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991, privind formularele, procedura de autorizare i 
con inutul documenta iilor, H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, precum i cu celelalte acte legislative specifice : 
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 Legea nr. 289/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001; 
 O.G.R. nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 

350/2001; 
 Codul civil; 
 O.G.R. nr. 43/1997 actualizat  privind Regimul Drumurilor; 
 Legea nr. 18/1991 actualizat  2013, privind Fondul funciar; 
 Legea nr. 69/1991 privind Administra ia public  local , republicat  1996; 
 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate public , 

actualizat  2014; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii; 
 Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural na ional; 
 Legea nr.137/1995 privind protec ia mediului (republicat ); 
 Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

na ional; 
 Legea nr. 46/2008 republicat  2015 - Codul Silvic; 
 Legea nr. 138/2004 privind imbun t irile funciare, republicat  2009; 
 Legea nr. 481/2004 privind protectia civil , republicat  2008;  
 Legea nr. 124/1995 privind ap rarea împotriva dezastrelor; 
 Legea apelor nr. 310/2004 (care completeaz  i modific  Legea nr. 

107/1996); 
 Legea locuintei nr. 114/1996, actualizat . 
 Regulamentul local de urbanism detaliaz  prevederile Regulamentului 

general de urbanism în conformitate cu condi iile specifice fiec rei localit i.  
 Ordinul Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i 

S n tate Public  privind mediul de via  al popula iei 
 

 
 
 

3.  DOMENIU DE APLICARE 

3.1.  APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al Administratiei 
publice locale. Regulamentul local de urbanism se aprob  prin Hot rârea Consiliului 
Local (sau Jude ean). 

Dac  prin prevederile unor documenta ii de urbanism PUZ sau PUD se schimb  
concep ia general  ini ial  care a stat la baza întocmirii PUG, este necesar  
modificarea acestuia, conform Legii. 

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în spiritul 
prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modific ri ale PUG 
i a Regulamentului local aferent se poate face numai cu respectarea procedurii 

ini iale. 
 

3.2. PREVEDERI GENERALE  
Prezentul regulament local de urbanism este parte integrant  a Planului 

Urbanistic General al comunei Bl jel. Regulamentul local de urbanism cuprinde i 
detaliaz  prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor i de amplasare,  
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dimensionare i realizare ale construc iilor pe întreg teritoriul comunei Bl jel, atât în 
intravilan, cât i în extravilan. 

 

Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit 
autorizarea direct , cu excep ia derog rilor i situa iilor speciale. În acest caz se 
impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale. 
Prin derogare se în elege modificarea condi iilor de construire: func iuni admise, regim 
de construire, în l ime maxim  admis , distan e minime fa  de limitele parcelei, POT, 
CUT. 

Derog ri de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în 
urm toarele situa ii: 

 condi ii dificile de fundare; 
 dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile 

regulamentului; 
 obiective cu destina ii semnificative. 

3.3. MODALIT I DE AUTORIZARE ÎN CAZUL DEROG RILOR  
 
 
 

Modalit ile de autorizare în cazul derog rilor sunt urm toarele: 
 

- modificarea distan elor fa  de limitele laterale i posterioare ale parcelei sunt 
posibile în urma întocmirii i aprob rii unor documenta ii de urbanism tip Planuri 
Urbanistice de Detaliu – PUD, conform Ordonan a din 27.08.2008 - modificare la 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

 

- Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglement ri noi cu privire la: regimul 
de construire, func iunea zonei, inal imea maxim  admis , coeficientul de utilizare a 
terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), distan ele fa  de aliniament 
i retragerile fa  de limitele laterale i posteriloare ale parcelelei, conform Ordonan a 

din 27.08.2008 - modificare la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i 
urbanismul; 

 

- Modificarea prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei 
unit i teritoriale de referin , a reglement rilor aprobate prin Planul Urbanistic General 
trebuie s  asigure unitatea, coeren a atât ale zonei de studiu cât i ale teritoriului 
învecinat. 

 

- Dac  modificarea este elaborat  pentru zone ale unei unit i teritoriale de 
referin , coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglemetare nu îl 
va putea dep i pe cel aprobat ini ial cu mai mult de 20%, o singur  dat .  

 

- Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai în 
condi iile în care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de 
Urbanism.  Aprobarea unor modific ri ale Planului Urbanistic General i implicit ale 
Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de 
avizare - aprobare pe care a urmat-o i documenta ia ini ial . 
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- UTR-ul se delimiteaz  conven ional în unit i cu omogenitate morfologic  i 
func ional , cu reglement ri specifice. Definirea UTR-urilor  se fundamenteaz  pe 
stabilirea a 2 parametri determinan i : 

 func iunea dominant  admis  ;  
 configura ia parcelarului i conformarea amplas rii construc iilor pe lot, 

POT i CUT ; 
La schimbarea unuia din ace ti parametri se modific  efectul reglement rilor 

RLU, implicând modificarea reglement rilor specifice i încadrarea UTR-ului în alt  
categorie. 

3.4.  CONDI II MINIME DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR 

3.4.1. Pentru a fi construibil , o parcel  trebuie s  îndeplineasc  urm toarele 
condi ii minime de construibilitate: 

- posibilitate de acces la drum public sau privat; 
- pentru parcele: minim 150 mp pentru cl diri în iruite i 200 mp  pentru cl diri 

izolate sau cuplate; 
- front minim: 12 m pentru cl diri izolate sau cuplate i 8 m pentru cl diri în iruite;  
- adâncimea mai mare sau cel pu in egal  cu l imea parcelei;   
- se admit fund turi de max. 100m, minim 2 benzi (total 7,00m), cu trotuar cel 
pu in pe o latur  i supral rgiri pentru manevre de întoarcere la cap t, potrivit 
prevederilor RGU; 

 3.4.2. În Centrul istoric al localit ilor, definit prin prezentul P.U.G., se va 
respecta parcelarul istoric; nu se admit modific ri ale parcelarului istoric, nu sunt 
permise modific ri ale aliniamentului existent. 

3.4.3. Dezmembrarea în mai mult de patru loturi se poate realiza numai în urma 
întocmirii i aprob rii unei documenta ii de urbanism tip PUZ.  

Documenta ia de urbanism va cuprinde organizarea circula iei, dot rile 
obligatorii, conform art. 30 din RGU. Alimentarea cu ap  i canalizarea se vor rezolva 
centralizat. 

 
 

3.5.  AUTORIZAREA REALIZ RII CONSTRUC IILOR 
 

La realizarea construc iilor se vor avea în vedere reguli de baz  privind ocuparea 
terenului, cuprinse în prevederile legale care reglementeaz  utilizarea i ocuparea 
terenurilor în intravilanul localit ilor. 

 

Vor fi respectate prevederile H.G.R. nr. 525/1996 privind: 
 

 p strarea integrit ii mediului i protejarea patrimoniului natural i construit, 
precum i depistarea i diminuarea surselor de poluare în scopul îmbun t irii 
factorilor de mediu (H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic ).    
 conservarea, restaurarea, reabilitarea i protejarea patrimoniului construit, pe 

urm toarele categorii :  
-  monumente i situri arheologice; 
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-  ansambluri de arhitectur ; 
-  cl diri memoriale; 
-  monumente de art  plastic ;  
-  zone cu valoare istoric  i peisagistic ; 
-  zone i cl diri cu valoare ambiental . 

Acordarea Autoriza iei de construire în cadrul acestor categorii se va face cu 
respectarea Legii nr. 50/1991 (actualizat ), privind autorizarea execut rii 
construc iilor, a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice i a 
Legii 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind 
m suri de cre tere a calit ii arhitectural-ambientale a cl dirilor. 

 

 protejarea zonelor cu valoare ambiental , peisagistic , ecologic , arheologic  
i sanitar ; 
 securitatea construc iilor i realizarea acestora conform Normativului 

P100/1991 i Ordonan ei guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construc ii; 
 realizarea constru iilor în conformitate cu reglement rile Legii nr. 481/2004 i 

prevederea unor terenuri i spa ii în scopul realiz rii de ad posturi pentru 
protec ia popula iei în caz de calamit i, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr. 
531/1992 privind realizarea unor m suri de ap rare civil . 
 respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru 

obiective de utilitate public  i realizarea lucr rilor cu caracter public; 
 autorizarea direct  a execut rii construc iillor se va face în lipsa aprob rii 

PUG numai în condifiile stabilite de Regulamentul general de urbanism (R.G.U.) 
- cap.lV, art. 36, art. 38 si art. 39 din R.G.U. 
 
 
 

3.6.  PREVEDERI PRIVIND CONSTRUC IILE LA CARE ESTE 
OBLIGATORIE REALIZAREA AD POSTURILOR DE PROTEC IE CIVIL  
 

La construc iile care au o suprafa  construit , la sol, mai mare de 150 mp i 
sunt prev zute cu subsol, este obligatorie realizarea ad posturilor de protec ie civil  
dac  se încadreaz  în urm toarele categorii de folosin  (HGR nr.37/2006): 

a) cl diri pentru birouri i activit i administrative; 
b) cl diri pentru activit i financiar-bancare; 
c) cl diri pentru afaceri i comer ; 
d) cl diri pentru înv mânt, tiin , cultur  i art ; 
e) cl diri pentru activit i de ocrotire a s n t ii i de asisten  social ; 
f) cl diri pentru activit i industriale i de produc ie; 
g) cl diri pentru activit i turistice, destinate caz rii; 
h) cl diri i construc ii speciale pentru transporturi; 
i) cl diri i construc ii speciale pentru telecomunica ii; 
j) cl diri de locuit, multietajate, cu regim de în l ime mai mare de S + P + 4 etaje." 

 

Sunt exceptate de la obliga ia realiz rii ad posturilor de protec ie civil  
urm toarele categorii de construc ii (HGR nr.560/2005): 
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a) cl dirile proiectate f r  subsol; 
b) cl dirile sta iilor de distribu ie a carburan ilor, aflate la o distan  mai mic  de 50 
m de limita exterioar  a rezervoarelor de depozitare a carburan ilor; 
c) cl dirile i construc iile de cult, indiferent de suprafa a construit ; 
d) construc iile i amenaj rile hidrotehnice a c ror exploatare nu necesit  prezen a 
permanent  a personalului specializat; 
e) cl dirile i construc iile speciale pentru activit i de produc ie i/sau de depozitare 
a materialelor explozive, toxice, u or inflamabile care, în caz de avariere sau 
incendiu, ar periclita via a persoanelor ad postite; 
f) cl dirile i construc iile speciale pentru activit i sportive i de agrement; 
g) cl dirile i construc iile din lemn i p mânt, precum i cl dirile provizorii; 
h) extinderea, reabilitarea i/sau modernizarea unor cl diri care nu se încadreaz  în 
prevederile art. 1, dac  cl direa care se adaug  nu este prev zut  cu subsol sau 
dac  suprafa a construit  este mai mic  de 150 mp. 

 

Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea i între inerea ad posturilor i a 
punctelor de comand  se realizeaz  în conformitate cu Normele tehnice elaborate de 
Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  i aprobate prin ordin al ministrului 
administra iei i internelor. 

Procedura privind regulile de avizare, aprobare i finan are, va urma cursul 
determinat de actele normative pentru astfel de investi ii, aflate în vigoare. Autorizarea 
construc iilor se va face având în vedere i instruc iunile privind avizarea investi iilor de 
construc ii pe linie de protec ie civil . 

 
 

 

 
 

 

4.  REGULI CU PRIVIRE LA P STRAREA INTEGRIT II MEDIULUI I 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL I CONSTRUIT 

 

4.1.  REGLEMENT RI GENERALE REFERITOARE LA NIVELUL 
TERITORIULUI  INTRAVILAN 

 

Prevederile regulamentului au fost adaptate i cazului în care suprafa a 
intravilanului dep e te posibilit ile de dezvoltare imediate ale localit ii, rezultate din 
analiza situa iei socio-economic  i demografic . 

 

4.1.1. În scopul protec iei mediului, autorizarea execut rii construc iilor i 
amenaj rilor va respecta prevederile Ordinul Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  privind mediul de via  al popula iei. 
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4.1.2. Pentru a asigura cre terea calit ii arhitectural-ambientale a spa iului 
public, autorit ile locale vor avea în vedere preîntâmpinarea urm toarelor situa ii: 

 amplasarea spre strad  a anexelor gospod re ti în cazul locuin elor; 
 amplasarea spre strad  a depozitelor i a construc iilor anexe;  
 amplasarea construc iilor cu fa ada posterioar  spre strad ; 
 folosirea culorilor i finisajelor care afecteaz  imaginea spa iului public. 

 

4.1.3. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenurile 
agricole din extravilan este posibil  respectând prevederile art. 3 din (R.G.U.) - Reguli 
de baz  privind modul de ocupare a terenurilor agricole din extravilan.   

 

4.1.4. Autorizarea execut rii construc iilor pe terenurile agricole din intravilan 
precum i schimbarea destina iei terenurilor se face conform art. 4 din R.G.U - Reguli 
de baz  privind modul de ocupare a terenurilor agricole din intravilan. 
 

4.1.5. Utilizarea func ional  a terenurilor se reprezint  grafic în documenta iile 
de urbanism prin plan a de Reglement ri - zonificare func ional . 
 

4.1.6. Autorizarea execut rii construc iilor pe terenurile cu destina ie 
forestier  este interzis  în afara cazurilor speciale specificate în art. 5 din R.G.U - 
Reguli de baz  privind terenurile împ durite. 
 

4.1.7. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zone cu resurse 
identificate ale subsolului va respecta prevederile art. 6 - R.G.U. - Reguli de baz  
privind modul de ocupare a terenurilor cu resurse ale subsolului. 
 

4.1.8. Autorizarea execut rii construc iilor în albiile minore ale cursurilor de 
ap  i ale cuvetelor lacurilor precum i în zona de protecfie a platformelor 
meteorologice va respecta prevederile art. 7 - R.G.U. - Reguli de baz  privind modul 
de ocupare a terenurilor cu resurse de apa i platforme meteorologice. 
 

4.1.9. Autorizarea execut rii construc iilor în apropierea apelor de suprafa  i 
subterane folosite ca surse de alimentare cu ap  potabil  pentru popula ie, industrie i 
agricultur  va ine cont de prevederile H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic . 
 

4.1.10. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zone cu valoare 
peisagistic  sau zone naturale protejate va respecta prevederile art. 8 - R.G.U. - Reguli 
de baz  privind modul de ocupare a terenurilor din zone cu valoare peisagistic  i zone 
naturale protejate.    

4.1.11. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zone cu valori de 
patrimoniu cultural construit va respecta prevederile art. 9 - R.G.U. -  Reguli de baz  
privind modul de ocupare a terenurilor din zonele construite protejate, de interes 
na ional. 
 

4.1.12. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zone expuse la 
riscuri naturale este interzis  conform art. 10 - R.G.U. -  Reguli de baz  privind 
terenurile din zone expuse la riscuri naturale. 
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4.1.13. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor se va face cu 

respectarea Normelor de igiena referitoare la colectarea, îndep rtarea i neutralizarea 
de eurilor solide menajere (Ordinul Ministerului S n t ii nr.119/2014) : 

 De eurile periculoase rezultate din asisten a medical  acordat  la domiciliul 
pacientului sau cele rezultate din activitatea medical  a cabinetelor 
medicale.   

 De eurile nepericuloase asimilabile celor menajere.  
 De eurile stradale asimilabile celor menajere. 
 De eurile zootehnice, rezultate din amenaj ri în gospod rii particulare care 

nu se asimileaza cu fermele zootehnice. 
Administra ia public  local  va asigura colectarea, îndep rtarea i neutralizarea 

de eurilor menajere i stradale. 
 

 
 

5.  REGULI CU PRIVIRE LA SIGURAN A CONSTRUC IILOR I LA 
AP RAREA INTERESULUI PUBLIC 

 

5.1.   Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor se va face în spiritul 
eficentiz rii i cre terii capacit ii de prevenire i stingere a incendiilor în localit i, 
aspecte reglementate prin legisla ia în vigoare:  

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998;  
- OG nr. 60/1997; 
- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
Autorit ile locale î i vor fundamenta strategiile de ap rare împotriva incendiilor 

pe identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu, specifice fiec rui domeniu, i vor 
adopta m suri pentru realizarea sistemelor de anun are i alarmare în caz de incendiu, 
precum i pentru asigurarea c ilor de acces pentru interven ii în caz de urgen . 

5.2.   Autorizarea execut rii construc iilor în zonele expuse la riscuri 
tehnologice precum i în zonele de servitute i de protec ie ale sistemelor de 
alimentare cu energie electric , conductelor de gaze, ap , canalizare, c ilor de 
comunica ie i altor asemenea lucr ri de infrastructur  este interzis . Fac excep ie 
construc iile i amenaj rile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau 
limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U. - Reguli de baz  privind terenurile 
din zone expuse la riscuri tehnologice. 
 

5.3.   Autorizarea execut rii construc iilor generatoare de riscuri tehnologice se 
va face în baza prevederilor art. 12 - R.G.U. - Reguli de baz  privind construc iile cu 
func iuni generatoare de riscuri tehnologice. 
 

5.4.   Asigurarea echip rii tehnico-edilitare în localitate se va face conform art. 
13. - R.G.U. - Reguli de baz  privind asigurarea echip rii tehnico-edilitare. 
 

5.5.   Autorizarea execut rii construc iilor se face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei conform 
art. 14 - R.G.U. - Reguli de baz  privind asigurarea compatibilit ilor func iunilor. 
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5.6.   Autorizarea execut rii construc iilor se face cu condi tia respect rii 

indicilor maximi admisibili POT i CUT stabili i prin documenta iile de urbanism i 
preciza i în Certificatul de urbanism (vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U.). – 
Reglement ri privind procentul de ocupare a terenului. 

 

5.7.   Autorizarea execut rii lucr rilor de utilitate public  se va face în baza 
documenta iilor de urbanism aprobate i conform art. 16. - R.G.U. - Reguli de baz  
privind lucr rile de utilitate public . 

Realizarea obiectivelor de utilitate public  impune identificarea terenurilor aflate 
în proprietate public  i rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de 
proprietate public  apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale, asupra 
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public.  

Domeniul privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale este alc tuit 
din bunuri aflate în proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri statul sau unit ile administrativ-teritoriale au drept de proprietate 
privat .  

6.  REGULI DE AMPLASARE I RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

6.1. INDICI URBANISTICI MAXIM ADMISIBILI POT I CUT  

6.1.1. Procentul de ocupare a terenului - POT - se exprim  prin raportul dintre 
suprafa a maxim  permis a fi ocupat  la sol cu construc ii (inclusiv anexe) i suprafa a 
terenului considerat. POT stabilit pentru o zon  este valabil i obligatoriu pentru fiecare 
parcel  (teren) apar in toare zonei. 

Prin utilizarea judicioas  a POT se poate men ine sau corecta situa ia sub 
aspectul spa iilor libere i plantate. 

 

6.1.2. Valorile CUT (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raportul dintre 
totalul ariei construite desf urate i suprafa a terenului considerat) men ionate în 
documenta iile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferen iat în func ie 
de parcelar, POT, regim de în l ime, echipare tehnico-edilitar . 

Prin asocierea POT - CUT rezult  i se poate controla densitatea în diviziunea 
teritorial  respectiv . Valorile CUT pot fi modificate sau dep ite în func ie de condi iile 
locale i cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local. 

6.2. REGLEMENT RI PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUC IILOR 

6.2.1. Autorizarea execut rii construc iilor se face cu respectarea condi iilor i a 
recomand rilor de orientare fa  de punctele cardinale (vezi art. 17 i Anexa nr. 3 - 
R.G.U.).   

6.2.2. Autorizarea execut rii construc iilor i altor tipuri de lucr ri (infrastructur , 
sta ii PECO, parcaje, garaje etc.) se va face conform art.18 - R.G.U. 
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6.2.3. Autorizarea execut rii construc iilor i a lucr rilor specifice în zona c ilor 

navigabile se poate face cu avizul Ministerului Transporturilor, conform art. 19 - R.G.U. 
6.2.4. Amplasarea construc iilor i autorizarea acestora în zona de protec ie a 

infrastructurilor feroviare se poate face cu avizul Ministerului Transporturilor i conform 
art. 20 - R.G.U. 

 

6.2.5. Autorizarea execut rii construc iilor în vecin tatea terenurilor aferente 
aeroporturilor i a culoarelor de siguran  stabilite conform legii se face cu avizul 
Ministerului Transporturilor conform art. 21 - R.G.U. 

6.2.6. Autorizarea execut rii construc iilor în extravilan se face numai la distan a 
de 500 m fa  de fâ ia de protec ie a frontierei de stat, c tre interior, conform art. 22 -
R.G.U. 
 

 
6.3. REGLEMENT RI PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUC IILOR FA  

DE ALINIAMENT 

6.3.1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
 

Se consider  construibile parcelele care au suprafa a de min 150mp i l imea 
de 8,00m (pentru tipul de construire in iruit), suprafa a de min 200mp i l imea de  
10,00m (pentru sistemul de construire cuplat) i 12,00m (pentru construc ii izolate), 
conform RGU. 

Adâncimea parcelei s  fie mai mare sau cel pu in egal  cu l imea acesteia. 
 

6.3.2. AMPLASAREA CONSTRUC IILOR FA  DE ALINIAMENT 
  

Autorizarea execut rii construc iilor se face în condi iile respect rii regimului de 
aliniere prev zut în docurnenta iile urbanistice i stabilit prin Certificatul de urbanism, 
conform art. 23 - R.G.U. 

 

În sensul R.G.U. :   Aliniament - limita dintre domeniul privat i domeniul public 
(ex: linia casei, linia gardului, a lotului). 
Regim de aliniere – reglementare specific  privind 
amplasarea construc iilor unele în raport cu altele, având ca 
reprezentare linia construc iilor care urm re te frontul 
construit al cl dirilor. 

Construc iile pot fi amplasate: 
 pe aliniament;  
 retras fa  de aliniament în cazurile: 

- înscriere în regimul de aliniere existent; 
- l rgirea drumului, alinierea construc iilor noi fiind diferit  fa  de 

alinierea existent  (spre interiorul parcelei); 
- ob inerea unor distan e (benzi) de protec ie: 4,00-6,00 rn; 
- facilitatea cre rii unor pie e, alveole in preajma unor construc ii cu 

circula ie pietonal  intens ; ob inerea l imii minime a frontului la 
strad , în cazul parcelelor de form  geometric  neregulat ; 
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- regim de aliniere nou - retragerea minim  obligatorie 3,00-5,00 m, 

la intersec ii luându-se în calcul asigurarea vizibilit ii. 
 distan ele retragerii de la aliniament se pot majora în cazul protej rii unor 

arbori sau în cazul alipirii la o cl dire existent  situat  mai retras, pentru a nu 
se crea noi calcane; 

 în fâ ia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii 
cl dirilor nu se permite nici o construc ie cu excep ia împrejmuirilor, aleilor de  
acces i platformelor de maxim 0,4 metri în l ime fa  de cota terenului 
anterioar  lucr rilor de terasament. 

 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 
 

 Fronturile de cas  identificate ca fiind valoroase, conform plan elor 
Reglement ri-Zonificare, se consider  inalienabile (ca ansamblu de front), orice 
retragere, distrugere par ial  sau destructurare a lor fiind interzis .  

 Cl dirile care nu au valoare arhitectural  i istoric  dar care sunt integrate 
fronturilor continue specifice, î i vor p stra aliniamentul i în condi iile în care vor suferi 
interven ii constructive. 

 Construc iile noi se vor a eza pe aliniament. 
 

Cl dirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea fa  de limitele 
laterale vor fi de minim jum tate din în l imea la corni e, dar nu mai pu in de 3,00 m cu 
obligativitatea asigur rii unui acces de 3,50m pentru autovehicolele de stingere a 
incendiilor pe una din laturi. Retragerea fa  de limitele posterioare va fi de minim 
jum tate din în l imea la corni e, dar nu mai pu in de 5,00 metri; 

Cl dirilie cu func iune productiv  din zona industrial  p streaz  regimul de 
aliniere, dar nu mai pu in de 10,00 m fat  de aliniament. Unit ile productive sau 
construc iile destinate activit ilor productive sau servicii, vor respecta retragerile 
prev zute în prescrip iile specifice UTR. 

Pentru fiecare situa ie în parte, se va asigura coeren a fronturilor stradale în 
func ie de situa ia vecin t ilor i a caracterului general al str zii. 

Se recomand  în cazul zonelor protejate ca prin Certificatul de Urbanism s  se 
solicite explicitarea modului de înscriere a fa adei în reglement rile privind frontul 
construit existent i prezentarea unor desf ur ri la strad  care s  cuprind  cel pu in 3 
construc ii stânga - dreapta.  
 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a 
monumentelor istorice, prin men inerea tipului tradi ional de raportare la aliniament. 
 

6.3.3. AMPLASAREA CONSTRUC IILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 

În conformitate cu prevederile art. 24 din R.G.U., autorizarea execut rii 
construc iilor este permis  numai cu respectarea distan elor minime obligatorii fa  de 
limitele laterale i posterioare ale parcelei, conform Codului Civil, i a distan elor 
minime necesare interven iilor în caz de incendiu. 
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Prescrip ii generale : 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 Amplasarea construc iilor va respecta orientarea existent , conform 
parcelarului istoric, pentru construc iile cu orice caracter, în afara cl dirilor care sunt 
sedii ale institu iilor publice i guvernamentale, care vor face obiectul unor studii de 
specialitate 

 Cl diri construite în regim cuplat se vor amplasa pe limita de proprietate 
atunci când se cupleaz  cu o cl dire posibil de realizat pe parcela al turat  respectând 
regula de cuplare a str zii, sau se alipesc de calcanul unei cl diri al turate protejate 
sau în stare bun  i sunt îndeplinite urm toarele condi ii: - parcela al turat  este liber  
de construc ii; peretele realizat pe limita de proprietate atunci când r mâne vizibil din 
domeniul public va fi tratat în acela i mod i acelea i materiale de finisaj ca i celelalte 
fa ade.  

 Cl dirile noi, retrase de la aliniament, respectiv amplasate pe fundul parcelei 
vor respecta mobilarea general  a parcelei, inclusiv amplasamentul locuin elor i 
anexelor. 

 Sediile institu iilor publice sau guvernamentale vor putea fi amplasate doar pe 
vechile amplasamente.  

 

 Cl dirile se vor alipi de calcanele cl dirilor învecinate dispuse pe limitele 
laterale ale parcelelor pân  la o distan  de maxim 20,00 m de la aliniament; 

 În cazul în care parcela se învecineaz  numai pe una dintre limitele laterale 
cu o cl dire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalt  latur  se învecineaz  
cu o cl dire retras  de la limita lateral  a parcelei i având pe fa ada lateral  ferestre, 
noua cl dire se va alipi de calcanul existent, iar fa  de limita opus  se va retrage 
obligatoriu la o distan  egal  cu jum tate din în l ime, dar nu mai pu in de 3.00 metri;  
în cazul în care aceast  limit  separ  zona reziden ial , de o func iune public  sau de 
un l ca  de cult, distan a se majoreaz  la 5.00 metri; 

 Sunt interzise cupl rile la calcan între locuin e i cl diri cu func iune 
productiv . 

 Se recomand  evitarea apari iei de noi calcane din considerente estetice i 
economice. 

 Se interzice construirea pe limita parcelei dac  aceasta constituie linia de 
separa ie dintre zona mixt  i zona reziden ial , o func iune public  sau o biseric , 
cazuri în care se admite realizarea noilor cl diri numai cu o retragere fa  de limitele 
laterale ale parcelei egal  cu jum tate din în l imea la corni e, dar nu mai pu in de 
5.00 metri; 

 Distan a dintre cl direa unei biserici i limitele laterale i posterioare ale 
parcelei este de minim 10.00 metri; Cl dirile se vor retrage fa  de limita posterioar  la  
o distan  de cel pu in jum tate din în l imea cl dirii m surat  la corni , dar nu mai 
pu in de 5.00 metri; 

 În cazul cl dirilor comerciale i de produc ie se admite regimul compact de 
construire cu condi ia respect rii celorlalte prevederi ale regulamentului. 
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 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a 
monumentelor istorice, prin men inerea retragerilor curente fa  de limitele parcelelor. 

 Distan a minim  fa  de limitele laterale, prev zut  pentru cl dirile de locuit, 
se majoreaz  la 4,00 m în cazul în care locuin a se amplaseaz  fa  de limita unei 
propriet i existente cu func iune productiv , servicii, depozite; 

 Distan a minim  fa  de limitele laterale, prev zut  pentru cl dirile de locuit, 
se majoreaz  la 6,00 m în cazul în care locuin a se amplaseaz  fa  de un calcan al 
unei unitati productive existente pe parcela vecin . 

 Construc iile din zona de produc ie sau din unit i productive izolate se 
retrag fa  de limita parcelei cu H/2, dar nu mai pu in de 4,00 m în afara cazului în care 
parcela învecinat  este ocupat  de locuin e, distan a minim  majorându-se la 6,00 m.  

 Nu este permis  autorizarea execut rii construc iilor cu func iune productiv  
în zona central  a localit ilor. 
 
 

6.3.4. AMPLASAREA CONSTRUC IILOR UNELE FA  DE ALTELE PE 
ACEEA I  PARCEL  

 

 Distan ele dintre cl dirile neal turate, pe aceea i parcel , trebuie s  fie 
suficiente pentru a permite între inerea acestora, accesul echipajelor de interven ie în 
caz de urgen  - ISU. 

 Amplasarea construc iilor pe aceea i parcel  se va face cu respectarea 
distan ei minime obligatorii de jum tate din în l imea la corni  a cl dirii celei mai 
înalte (H/2) dar nu mai pu in de 3,00m. 

 Se vor respecta prevederile Ordinul Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  privind mediul de via  al popula iei, pentru 
asigurarea parametrilor privind însorirea cl dirilor de locuit, i a celor referitori la colectarea, 
îndep rtarea i neutralizarea de eurilor solide. 
 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 Cl dirile vor trebui s  respecte în l imile maxime, planimetria i volumetria 
specific . Regula general  a amplas rii construc iilor stabile te amplasarea casei de 
locuit spre strad  i a anexelor în interiorul parcelei, fie la limitele laterale, fie paralel cu 
strada, la limita posterioar  a cur ii, respectiv a suprafe ei de teren din lot destinat  
construc iilor, conform indicilor urbanistici. 

 În cazul în care o construc ie nou  nu poate fi ridicat  f r  a afecta un perete 
comun, arhitectura va p stra specificul volumului de care va fi alipit   cu respectarea 
Codului Civil. 

 În cazul ad ugirii unui corp nou la o cl dire existent , noua construc ie se va 
pune în valoare fa  de elementele de arhitectur  veche, de interes arheologic sau 
estetic, sau descoperite în timpul lucr rilor. 

 Anexele se pot amplasa pe limita de proprietate cu condi ia s  nu 
dep easc  3m în l ime. 
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 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a 
monumentelor istorice, prin aplicarea distan elor caracteristice.  

 Amplasarea construc iilor în zonele de produc ie i în incintele unit ilor de 
produc ie izolate se va face cu respectarea  distan ei minime obligatorii de jum tate din 
în l imea la corni  a cl dirii celei mai înalte (H/2) dar nu mai pu in de 4,00m. 
 

6.3.5. REGLEMENT RI PE AXE URBANISTICE 
 

 Interven iile de tip conservare – restaurare - restructurare în zona centrului 
istoric vor respecta în primul rând reglement rile specifice conform rii tradi ionale a 
esutului urban pe axe.  

 Orice interven ie se va înscrie în specificul volumetric, de amplasare fa  de 
axul str zii i fa  de limitele parcelei, în continuitatea frontului i în tipul de închidere a 
parcelei, cu excep ia insulelor urbane care au un alt tip de organizare. 
 

 
 

7.  REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 
 

7.1. CIRCULA II I ACCESE 

 

 Proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea 
drumurilor existente, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise 
circulatiei publice se face potrivit legislatiei în vigoare de catre cei interesati, cu 
respectarea prevederilor O.G.R. nr. 43/1997 actualizat  privind Regimul Drumurilor,  
cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere. 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  parcela are 
asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri l ime dintr-o circula ie public  în mod 
direct sau prin servitute, conform destina iei construc iei i cu permiterea accesului 
echipajelor de interven ie în caz de urgen  – ISU,  art. 25 i Anexa nr. 4 - R.G.U.  

 

 Pentru dezvoltarea capacit ii de circula ie a drumurilor publice în traversarea 
localit ilor rurale, distan a dintre axul drumului i gardurile sau construc iile situate de 
o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile na ionale, de 
minimum 24 m pentru drumurile jude ene i de minimum 20 m pentru drumurile 
comunale. Asigurarea distan elor minime constituie prescrip ie tehnic  imperativ  
pentru organele administra iei publice locale cu competen e în activitatea de urbanism, 
amenajarea teritoriului i autorizarea lucr rilor de construc ii, conform  art. 19 - O.G.R. 
nr. 43/1997.

 Pentru asigurarea accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea 
posterioar , distan a dintre cl dire i una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. În 
cazul fronturilor continue la strad  se va asigura un acces carosabil în curtea 
posterioar  printr-un pasaj dimensionat astfel încât s  permit  accesul autovehiculelor 
de stingere a incendiilor. Distan a dintre aceste pasaje m surat  pe aliniament nu va 
dep i 30,00 metri.
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 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor de orice fel se va face 
numai dac  se asigur  accese pietonale corespunz toare importan ei i destina iei 
construc iei,  art. 26 - R.G.U.  

 

 În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 
persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 
 

 Amplasarea stâlpilor pentru re ele i instala ii aeriene trebuie s  respecte 
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998. 

 Extinderea intravilanului localit ii în lungul drumului na ional se poate face 
numai cu condi ia realiz rii de drumuri colectoare paralele cu drumul na ional, care s  
preia traficul generat de obiectivele locale i care s  debu eze în drumul na ional 
numai în dou -trei intersec ii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. 
Drumurile colectoare vor fi prev zute cu facilit i i pentru traficul pietonal, bicicli ti, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor  conform  art. 19 - O.G.R. nr. 
43/1997.

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 
Spa iile urbanistice care cuprind circula ii, zone verzi i zone intersti iale se vor 

studia integrat, în vederea ob inerii unei imagini specifice tradi iei locale, cu dot ri i 
mobilier urban din materiale tradi ionale (piatr , lemn, masiv vegetal). 

 Accesul în zona centrului istoric Bl jel, delimitat  prin prezentul P. U. G . i 
regulamentul aferent este permis pietonilor i mijloacelor de transport individuale – 
biciclete, motociclete, care, tr suri, automobile, e.t.c. 

 Accesul mijloacelor de transport pentru marf  este permis doar 
autovehiculelor de gabarit i  tonaj mediu – microbuze, furgonete, e.t.c.; 

 Pentru accesul autobuzelor i a autocarelor se vor elabora studii i 
documenta ii de specialitate care s  precizeze traseu ocolitor al zonei centrului istoric.  

 Pentru traficul greu se va studia, în baza unui studiu de fezabilitate, 
varianta unui drum ocolitor al localit ii Bl jel – cu devierea traseului Drumului Na ional 
DN 14A.  

 Podurile i travers rile peste cursuri de ap  de importan  mic  se vor 
reconstrui sau reabilita, când este cazul, prin reconstiruirea  sistemeor de travers ri 
tradi ionale, respectiv poduri i pode e de lemn, pun i de lemn, e.t.c; acolo unde nu 
exist  aceast  posibilitate, se vor executa travers ri din alte materiale. 

 Se vor reamenaja fostele trasee pietonale ce legau vatra satului de zonele 
perimetrale sau mai îndep rtate de cultivare, pentru parcurgere utilitar  i de 
agrement, inclusiv la puncte de belvedere 

 Accesul pietonal pe parcel  se va face direct dintr-o arter  de circula ie 
sau dintr-un spa iu pietonal public deschis: comuna Bl jel are accese pietonale 
separate („porti e”) prev zute la împrejmuirile spre strad . Acestea se constituie în 
element specific al localit ii i se vor p stra sau reface. 
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 Parcelele trebuie s  dispun  de acces carosabil direct din strad , acolo 
unde parcela se învecineaz  cu un drum carosabil. Acest acces va fi amenajat în 
conformitate cu materialele i textura carosabilului existent, conform art. 10: se vor 
evita asfalt rile par iale sau a unor suprafe e de mici dimensiuni. Se va folosi piatra 
natural , p mântul b t torit .a. 

7.2. STA IONAREA VEHICULELOR 

 

Parcarea în localit i se asigur  de c tre administra ia public  local  în locuri 
special amenajate, în afara benzilor de circula ie i a trotuarelor, amplasate de comun 
acord cu Poli ia rutier .  

Nu se vor amenaja locuri de parcare prin distrugerea parcelarului existent i a 
mobil rii acestuia. 

Sta ionarea autovehiculelor necesare func ion rii diferitelor activit i se admite 
numai în interiorul parcelei, deci în afara circula iilor publice. 

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, 
se va previziona realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacent  la o distan  de maxim 250 metri. 

Autorizarea execut rii construc iilor care, prin destina ie, necesit  spa ii de 
parcare se emite numai dac  exist  posibilitatea realiz rii acestora în afar  domeniului 
public, conform art. 33 si Anexa nr. 5 - R.G.U. 

8.  REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITAR  

 8.1. Autorizarea execut rii construc iilor va respecta prevederile privind :  
 Reglementarea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic  - H.G.R. nr. 

930/2005 care înlocuie te H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul i m rimea zonelor de protectie sanitar  i hidrogeologic  (în temeiul 
Legii apelor nr. 310/2004 care completeaz  i modific  Legea nr. 107/1996). 

 Pentru conservarea aspectului tradi ional specific al spa iului public, se 
interzice montarea suprateran  pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac 
parte din sistemele de alimentare cu ap , energie electric , termoficare, 
telecomunica ii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutier  i altele 
de aceast  natur  conform art.28 – RGU.   

 Lucr rile de construc ii pentru realizarea/extinderea re elelor edilitare se 
execut , de regul , anterior sau concomitent cu lucr rile de 
realizare/extindere/modernizare/reabilitare a re elei stradale conform art.28 – RGU. 
 

 8.2. Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai cu asigurarea 
racord rii noilor consumatori la re elele edilitare (alimentare cu ap , canalizare, 
alimentare cu energie electric ), cu derog rile corespunz toare conform art.27 – RGU.   

 8.3. Lucr rile de îmbun t ire, extindere sau m rire de capacitate a re elelor 
edilitare se vor realiza conform art. 28 - R.G.U.
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8.4. Regimul propriet ii re elelor tehnico-edilitare  este reglementat potrivit 
prevederilor art. 29 - R.G.U. 

8.5. Autorizarea execut rii construc iilor în zonele de extindere a intravilanului, 
acolo unde exist  conducte magistrale de gaze, i ei, re ele electrice, lucr ri de 
îmbun t iri funciare, se face cu ob inerea avizelor de la operatorii de re ele tehnico-
edilitare. 

8.6. Autorizarea execut rii construc iilor în zonele de extindere a intravilanului, 
acolo unde nu exist  re ele tehnico-edilitare, se va face numai în urma execut rii unui 
sistem centralizat de alimentare cu ap  si realiz rii de fose septice individuale sau de 
grup. 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 Aparatele de m surare nu vor fi amplasate pe fa ade sau în gangurile de 
acces. Pentru acestea se vor utiliza firide încastrate în zid rie în cur ile interioare. 

 Cu ocazia modific rilor sau refacerilor de re ele sau lucr ri la fa ad  se vor 
înl tura toate elementele parazitare precum i re elele inutile i suporturile lor. 

 Mobilierul urban – cofrete publice, posturi de transformare i reglare se supun 
reglement rilor privind aspectul exterior al construc iilor. 

9.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENURILOR 
PENTRU CONSTRUC II. REGIM DE ÎN L IME. 

9.1. FORMA I DIMENSIUNILE PARCELELOR 

 

Autorizarea execut rii construc iilor se va face, conform art.30 din R.G.U., cu 
respectarea urm toarelor prevederi :

 Pentru a fi construibil , o parcel  trebuie s  îndeplineasc  urm toarele 
condi ii minime de construibilitate: 

- posibilitate de acces la drum public sau privat; 
- pentru parcele: minim 150 mp pentru cl diri în iruite i 200 mp  pentru cl diri 

izolate sau cuplate; 
- front minim: 12 m pentru cl diri izolate sau cuplate i 8 m pentru cl diri în iruite;  
- adâncimea mai mare sau cel pu in egal  cu l imea parcelei;   
- se admit fund turi de max. 100m, minim 2 benzi (total 7,00m), cu trotuar cel 

pu in pe o latur  i supral rgiri pentru manevre de întoarcere la cap t, potrivit 
prevederilor RGU; 

 Configura ia actualelor parcele va fi conservat , în special în zonele unde 
dimensiunile parcelelor i trama stradal  determin  caracterul specific al zonei. În caz 
de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate incât s  permit  
amplasarea cl dirilor cu respectarea prevederilor  Ordinului Ministerului S n t ii 
nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  privind mediul 
de via  al popula iei (igiena i salubrizarea zonelor de locuit, iluminare natural  i 
însorire)  i cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.   
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

23

 
 

 În Centrul istoric al localit ilor, definit prin prezentul P.U.G., se va respecta 
parcelarul istoric; nu se admit modific ri ale parcelarului istoric, nu sunt permise 
modific ri ale aliniamentului existent. 
 

 Opera iunile de concesionare a terenurilor vor respecta prevederile privind 
suprafa a, conform cu Legea nr.50/1991, actualizat .  

 
9.2. REGIMUL DE ÎN L IME AL CONSTRUC IILOR 

 

Autorizarea execut rii construc iilor se face cu respectarea regimului de în l ime 
prev zut în documenta iile urbanistice. Regimul de în I ime va rezulta din în l imea 
medie i a specificului zonei, f r  ca diferen a de în l ime s  dep easc  cu mai mult 
de dou  niveluri cl dirile imediat învecinate conform art. 31 - R.G.U. 

În situa ii excep ionale, în func ie de destina ie i zona de amplasare, 
construc iile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii, 
pot avea i în l imi mai mari cu condi iile adopt rii unor solu ii justificabile din punct de 
vedere func ional i compozi ional-urbanistic i inând cont de caracterul zonei.  

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 Pentru construc iile f r  statut de monument, cl diri, fragmente de ziduri, 
fortifica ii, bastioane, portaluri care nu sunt protejate ca monumente istorice sau cele 
care în urma unor studii de specialitate nu sunt susceptibile de a fi clasate sau cl diri 
sau fragmente de cl diri cu calit i ambientale unde se inten ioneaz  interven ii cu 
scop de modernizare, îmbun t irea calit ii vie ii modificarea în l imii trebuie justificat  
prin documenta ii, inclusiv machete, proiec ii axonometrice care s  permit  
reprezentarea acestor interven ii în raport cu situl cât i rela ia cu cl dirile învecinate. 

 Construc iile cu statut de monument, cl diri, fragmente de ziduri, fortifica ii, 
bastioane, portaluri care sunt protejate ca monumente istorice înscrise în LMI sau cele 
care în urma unor studii de specialitate sunt susceptibile de a fi clasate sau cl diri sau 
fragmente de cl diri cu calit i ambientale trebuie p strate ca volum general sau 
reduse la volumul original ,unde este cazul. 

 Regimul de în l ime al construc iilor se va stabili dup  cum urmeaz , în 
conformitate cu concluziile acestui studiu istorico – urbanistic pentru fiecare subzon  în 
parte dar nu va dep i condi iile urm toare: 
-   construc ii existente: S+P+M, S+P+1 pentru locuin e 
-  S+P+1+M pentru cl diri administrative   

 Se pot efectua extinderi sau mansard ri la construc ii existente, caz în care 
se poate accepta, în func ie de zonificarea stabilit  prin PUG/PUZ, cl diri cu regim de 
în l ime S+P, P, S+P+M, cu condi ia ca mansarda s  fie amenajat  în volumul podului 
existent, f r  modificarea arpantei, S+P+1+M numai pentru cl diri administrative. 
În l imea nu poate dep i 6, 00 m la corni  i 12, 00 m la coama acoperi ului, pentru 
locuin e. 

 Construc iile noi care suport  supraetaj ri sau extinderi se supun acelora i 
reglement ri ca i construc iile existente. 
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 Sunt exceptate de la acestea edificiile publice, laice sau ecleziastice, în 
condi iile respect rii prevederilor privind aspectul exterior al construc iilor. 

 Anexele gospod re ti care se reconstruiesc pe vechiul amplasament i care 
respect  volumetria i în l imea construc iei anterioare, în condi iile în care, acestea, în 
special urile, pot avea o în l ime care dep e te 12 m, i numai când acest lucru este 
dovedit prin relevee, imagini, fotografii. 

 

9.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUC IILOR 

Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  aspectul exterior 
nu distoneaz  cu aspectul general al zonei - conform art. 32. - R.G.U. 

Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în normele 
de conformare în raport cu caracterul zonei. Autorizarea execut rii construc iilor trebuie 
s  urm reasc  îmbun t irea caracterului compozi ional – volumetric i ridicarea 
nivelului de reprezentare al spa iului public. Cl dirile noi trebuie s  armonizeze prin 
aspectul exterior (detalii de arhitectur , raportul plin-gol, tipul finisajelor, raportul l ime-
în l ime, tipul i materialele învelitorii) cu valorile arhitectural-urbanistice definitorii ale 
zonei de inser ie. 

  Pentru cl dirile sau ansamblurile cu valoare deosebit  (rnonumente 
istorice, monumente de arhitecturi ) se instituie zon  de protec ie pe o raz  de 100,00 
m (în mediu urban), 200,00 m (în mediu rural) i respectiv 500,00 rn (în extravilan. 
Documenta iile de urbanism vor prevedea în mod obligatoriu aceste reglement ri i vor 
fi înaintate spre avizare Direc iei Jude ene pentru Cultur  Sibiu. 

  Se interzice modificarea aspectului cl dirilor existente prin tratarea diferit  
a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a 
parapetului ferestrelor de la primul nivel.    

 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 
 Sunt interzise : 

  Imitarea stilurilor arhitecturale sau folosirea materialelor str ine zonei, se 
interzice utilizarea tablei de orice fel, a azbocimentului, iglelor de ciment sau 
bituminoase i a iglelor policrome la învelitoarea acoperi ului. 

  Imitarea materialelor naturale: piatr , lemn, simul ri pe paramente.    

 Utilizarea tâmpl riei nespecifice: u i i ferestre din metal, PVC, lemn 
stratificat, por ile de intrare în ganguri din grilaj metalic sau alte materiale neacceptate 

 Utilizarea neacoperit  a materialelor care trebuie tencuite 

 Nu se vor utiliza nici în exterior nici în interiorul parcelei materiale 
nespecifice pentru construc ii provizorii: azbociment, materiale plastice, igl  
bituminoas  

 Elemente constructive i ornamentale care nu respect  specificul 
arhitectural al zonei. 
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 Nu se accept  volume nespecifice, pante ale acoperi urilor care nu se 
integreaz  fondului construit, goluri atipice la fa ade, finisaje cu mortar pe baz  de 
ciment sau socluri din materiale str ine arhitecturii tradi ionale, balcoane la strad  .a. 

 

 REGULI PENTRU CL DIRI EXISTENTE 

 Construc iile valoroase din punct de vedere istoric si arhitectural, cl diri, 
fragmente de ziduri, fortifica ii, bastioane, portaluri sau cl diri sau fragmente de cl diri 
cu calit i ambientale trebuie s  reprimeasc  aspectul original prin suprimarea 
ad ugirilor ulterioare, cu excep ia cazurilor în care acestea au la rândul lor valoare 
istoric  sau arhitectural , caz în care vor fi refacute în acela i regim cu cl direa. 

 Imobilele cu valoare ambiental , stabilite prin acest Regulament, vor putea 
suferi interven ii, cu respectarea prevederilor privind aspectul exterior al construc iilor, 
în condi iile stabilite de lege. Excep ie fac acele interven ii care, prin natura lor, 
afecteaz  aspectul arhitectural i istoric al fa adelor cl dirilor cu valoare ambiental . 

 Construc iile existente vor conserva structura morfo - spa ial  specific  
arhitecturii vernaculare din zon  i din localitate, prin amplasarea lor în regim închis, cu 
posibilitatea accesului în adâncime printr-un gang sau semi-închis cu o poart  care 
închide parcela.   

 Nu sunt permise interven ii care s  modifice structura, volumetria sau 
aspectul arhitectural al corpurilor valoroase din punct de vedere istoric, în special al 
celor de la fa ad . Se vor p stra fronturile continue la strad  i se va avea în vedere 
refacerea fronturilor disp rute. 

 Se va restaura tâmpl ria original  a golurilor existente. In cazul în care 
degrad rile nu mai permit acest lucru, tâmpl ria nou  va respecta dimensiunile 
golurilor existente, forma acestora, finisajele, inclusiv subîmp r irile prosurilor, 
materialele, etc.  

 REGULI CU PRIVIRE LA MATERIALE UTILIZATE 

 Nu se accept  decât materiale de finisaj tradi ionale, cu texturi i culori 
avizate de speciali ti / sanc ionate conform legilor în vigoare. 

 Se vor p stra tipurile i materialele tradi ionale pentru împrejmuiri i por i 
i se vor reabilita toate por ile istorice înc  p strate. 

 La construc iile valoroase din punct de vedere istoric si arhitectural, cl diri, 
fragmente de ziduri, fortifica ii, bastioane, portaluri sau cl diri sau fragmente de cl diri 
cu calit i ambientale tencuielile pe baz  de ciment sunt excluse. Ele se vor executa 
din mortar de var i nisip sau alte tipuri de tencuieli tradi ionale. 

 Zugr velile vor fi în culori de ap  pe baz  de pigmen i naturali, cromatica 
fiind stabilit  conform studiilor.  

 Elementele decorative, atât la interior cât i la exterior se vor restaura în 
baza unor documenta ii complete, inclusiv cu studii aferente i executa conform unor 
mulaje, abloane, martori .a.m.d.  
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 Orice schimbare de destina ie a cl dirilor i anexelor din zona centrului 
istoric este permisa cu obliga ia p str rii volumului i a materialelor, golurilor sau 
finisajelor. 

 REGULI CU PRIVIRE LA GOLURI LA FA ADE  

 U ile, ferestrele i a por ile de intrare în ganguri vor fi aduse la formele i 
dimensiunile lor originale 

 În cazul în care este necesar  deschiderea unor noi goluri acestea vor fi 
dimensionate i propor ionate cu cele existente la aceea i cl dire sau la cele vechi 
urm rind logica static  a construc iei i documentele de epoc . 

 Se interzice deschiderea de goluri noi spre strad , cu excep ia situa iilor în 
care studiile aferente demonstreaz  c  acestea au existat. 

 REGULI CU PRIVIRE LA TÂMPL RII EXTERIOARE 

 La construc iile valoroase din punct de vedere istoric i arhitectural, cl diri, 
fragmente de ziduri, fortifica ii, bastioane, portaluri sau cl diri sau fragmente de cl diri 
cu calit i ambientale tâmpl ria se va p stra i va fi restaurat  sau recondi ionat  dup  
caz. În cazul în care nu poate recuperat , refacerea se va face identic cu cea existent  
i din acela i material. Se vor recupera i valorifica elemente ale tâmpl riei originale 

acolo unde este posibil. Tâmpl ria se va vopsi cu vopsea pe baz  de ulei în acelea i 
culori ca cea original  sau conform paletei de culori. 

 în alte situa ii se va urm ri refacerea tâmpl riei din acelea i materiale i în 
acelea i forme. 

 

 REGULI CU PRIVIRE LA ELEMENTE DIN LEMN 

 Elementele de lemn existente cum ar fi: sc ri, cursive, balcoane, galerii 
etc. vor fi protejate prin tratament ignifug, insecticid i fungicid, culoarea fiind stabilit  
prin paleta de culori. Se vor utiliza vopsele pe baz  de ulei. Se interzice l cuirea. 

 Elementele de lemn care le vor înlocui pe cele vechi vor p stra forma i 
dimensiunea acestora. 

 

 REGULI CU PRIVIRE LA ACOPERI URI 

 Acoperi urile î i vor men ine forma original  respectiv arpante din lemn 
cu învelitori de igl  solzi, coamele fiind prinse cu mortar de var 

 Se interzice înlocuirea acoperi urilor existente cu acoperi uri teras  

  Se interzic urm toarele materiale: igl  ceramic  profilat , azbociment, 
materiale plastice, carton asfaltat, tabl  

 REGULI CU PRIVIRE LA LUCARNE 

 Lucarnele existente se vor p stra în forma ini ial

 Se interzice înlocuirea lor cu lucarne ne-tradi ionale

 Noile lucarne vor realizate identic cu tipurile de lucarne existente pe 
acoperi ul cl dirii sau cu cele de pe imobile comparabile, numai cu avizul serviciului de 
urbanism al prim riei cu excep ia construc iilor valoroase din punct de vedere istoric i  
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arhitectural, cl diri, fragmente de ziduri, fortifica ii, bastioane, portalurilor sau cl diri sau 
fragmente de cl diri cu calit i ambientale.

 În condi iile mansard rii acoperi urilor în volumetria existent  se accept  
montarea unor lucarne

 Elementele metalice ale acoperi urilor: scocuri, burlane, vor fi ref cute din 
acelea i materiale. Este permis  i folosirea cuprului. La refacere se interzic coturi sau 
coborâri oblice pe planul fa adei.

 Elementele metalice decorative (giruete) ca oricare component  
arhitectural  valoroas , vor fi ref cute din acelea i materiale.

 REGULI CU PRIVIRE LA CO URI DE FUM I VENTILA II  

 Co urile existente se vor restaura iar cele noi se vor realiza dup  
modelele existente 

 Se interzic co urile din beton aparent metalice i cu diverse sisteme de 
ventila ie mecanic  amplasate aparent 

 REGULI CU PRIVIRE LA ELEMENTE SECUNDARE  

 Lucr rile vechi de feronerie se vor conserva i restaura, grilaje, balcoane, 
parape i metalici, decora ii. Cele noi vor fi realizate identic celor vechi. nu se accept  
confec ii metalice din metal cromat sau str lucitor. 

 Obloanele exterioare tradi ionale din lemn vor fi conservate. Cele noi vor  
prelua formele, dimensiunile i sistemele de închidere ale celor vechi.Se interzice 
realizarea unor obloane din materiale i cu alte forme. Se interzice utilizarea 
geamurilor reflectorizante sau a altor tipuri de geamuri nespecifice. 

 PREVEDERI SPECIFICE CL DIRILOR NOI DIN CENTRELE ISTORICE 
ALE LOCALIT ILOR 

Cl dirile noi trebuie s  se integreze coerent în ansamblul zonei protejate în 
ceea ce prive te volumetria, regimul de în l ime, alinierea la strad , amplasare în 
interiorul parcelei i fa  de vecin t i – cu respectarea prevederilor privind tipul i 
modul de ocupare i utilizare a terenului precum i aspectul exterior al construc iilor.  
Alegerea materialelor se face în conformitate cu prescrip iile referitoare la construc iile 
existente. 

 PREVEDERI SPECIFICE FA ADELOR COMERCIALE, AMPLASAREA 
FIRMELOR – MATERIALE I CULORI 

 În condi iile în care se propun fa ade comerciale la construc iile existente, 
documenta iile aferente vor fi înso ite de relevee i fotografii ale fa adelor învecinate.Se 
vor valorifica vechile cl diri în care au fost func ionat spa ii comerciale i/sau se vor 
valorifica pivni ele cu acces direct din strad . 

 Firmele vor fi supuse autoriz rii de c tre serviciul de specialitate al 
prim riei. Cererile de autoriza ie vor fi înso ite de documente grafice i cu e antioane 
de material i culoare.  
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- firmele vor reproduce, f r  excep ie, firmele istorice pân  la 1950 ce au 
existat în localitate 

- se interzic dispozitive sclipitoare care defileaz , inscrip ii pe acoperi uri, 
corni e, ziduri 

- se interzic firme din materiale nespecifice, i/sau casete iluminate din 
interior 

- se interzice orice publicitate de marc  
- se pot accepta inscrip ii referitoare la monumentele istorice în 

conformitate cu legisla ia în vigoare 

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPA II VERZI I  
 ÎMPREJMUIRI 

10.1. SPA II VERZI I PLANTATE 

Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai în condi iile respect rii 
prevederilor cuprinse în art.34 i în Anexa 6 din R.G.U. 

 

 Pentru atingerea nivelului de suprafe e normate pentru spa ii verzi, conform 
R.G.U.(Anexa 6), se va acorda importan  ac iunii de plantare în toate zonele 
func ionale (zona de locuit, zona de produc ie, spa ii de agrernent, zona pentru sport- 
-turism, zone de aliniament, zone de protec ie) având în vedere c  zonele verzi care se 
iau în calculul Bilan ului teritorial al localit ilor trebuie s  ocupe suprafa a de minim 
500 mp i un front de cel pu in 15m. 

 În gr dinile de fa ad  ale spa iilor publice minim 40% din suprafa  va fi 
prev zut  cu planta ii înalte; 

 Terenul care nu este ocupat cu construc ii, platforme i circula ii, va fi acoperit 
cu gazon i plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; 

 Spa iile pentru parcare vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de 
parcare i vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri în l ime;  

 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor 
de între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale.  

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 CURTEA: 
           - se va utiliza piatra pentru pavaj; se vor realiza sisteme de evacuare a apelor 
spre rigolele stradale; 
          -  se vor amenaja spa ii verzi la nivelul cur ilor: straturi de flori, gazon, pomi 
fructiferi; 
          -  se va realiza o zon  de gard  în jurul construc iilor cu o l ime de minim 60 cm 
din pietri , cu rol de protec ie împotriva igrasiei; 
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          - în condi iile în care nu se schimb  destina ia anexelor, respectiv a urii, se 
recomand  p strarea delimit rii, de regul  printr-un gard de lemn, dintre spa iul 
destinat locuirii i cel destinat cre terii animalelor i func iunilor determinate de 
aceasta. 

 GR DINA: 
          -  gr dina este destinat  cultiv rii legumelor, zarzavaturilor, vi ei-de-vie, pomilor 
fructiferi, 
          -   gr dina nu este edificabil , orice construc ie sau amenajare care implic  
diminuarea spa iului verde sau alterarea aspectului  existent fiind interzise. 

 SPA IILE DINTRE CAROSABIL I CUR I: 
          - se vor reface spa iile verzi care separ  arterele rutiere de circula ia pietonal , 
dup  modele existente înaintea destructur rii lor. Se va planta vegeta ie specific  i nu 
vegeta ie exotic  sau str in  locului; 
         - terenurile ce cuprind obiective de interes public vor avea împrejmuiri 
transparente sau gard viu cu în l imi care nu dep esc 1,00 m; soclurile acestor 
împrejmuiri nu vor dep i 0, 30 m; 
 

 
10.2. ÎMPREJMUIRI 
 

Autorizarea execut rii lucr rilor de împrejmuire este permis  numai în condi iile 
respect rii prevederilor cuprinse în art.35 din R.G.U. 

În cazul cl dirilor retrase fa  de aliniament se recomand  garduri cu partea 
inferioar  plin  de 0,60 m, iar cea superioar  de 2,00 m, dublate spre interior cu gard 
viu (sau numai gard viu); 

Gardurile dintre propriet i pot fi realizate pe o în l ime de 2,20 - 2,60 m din 
materiale corespunz toare sau elemente de vegeta ie. 

Pentru unit ile productive sau care desf oar  actlvit i sau servicii publice se 
recomand  garduri cu baza plin  pân  la o în l ime de 0,60 m spre circula ia public  
sau garduri opace fa  de limitele laterale i posterioare, cu în ll ime de 2,20 - 2,60 m 
pentru asigurare împotriva intruziunilor. 

 PREVEDERI SPECIFICE CENTRELOR ISTORICE ALE LOCALIT ILOR 

 Împrejmuirile  tradi ionale i cu rol deosebit în decorul rural se vor 
conserva i restaura. 

 O aten ie special  va fi acordat  fronturilor închise cu zid rie de la strad , 
în sensul promov rii unor proiecte i programe ce vor avea în vedere refacerea 
integral  a lor. 

  Împrejmuirile noi sau cele transformate vor fi construite din zid rie sau din 
lemn. 

  Se interzic împrejmuirile din elemente de beton, prefabricate, tabl , 
plastic,pl ci aglomerate din lemn 
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11. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE I UNIT I 
TERITORIALE DE REFERIN . 

Regulamentul este alc tuit pentru urm toarele zone, subzone i unit i teritoriale 
de referin : 

 

 
 

Cu subzonele 
IS.AD  - administra ie i servicii publice; 
IS.fin  - institu ii financiare. asigur ri; 
IS.s  - s n tate i asisten  social ; 
IS.înv  - înv mânt; 
IS.C  - cultur ; 
IS.ct  - culte; 
IS.com  - comer  i alimenta ie public ; 
IS.sp  - servicii sport - turism; 
IS.sv  - servicii; 

 

 

ZONA CENTRAL   ocupând de regul  pozi ie central  privilegiat  în localitate, 
a evoluat în centrul istoric al localit ii, oferind principalele repere ale scurgerii timpului.  
Din acest motiv aceast  zon  concentreaz , al turi de cl diri pentru locuit, dot ri de 
interes general –înv mânt, cultur , s n tate, parcuri sau spa ii plantate -, cl diri 
pentru institu ii publice i servicii.  Din punct de vedere compozi ional, zona include 
cl diri valoroase din punct de vedere istoric,  arhitectural-urbanistic, desf urate de 
regul  de-a lungul unor c i de acces importante sau al unor trasee pietonale de utilitate 
public .  
 În spiritul celor prezentate, în reprezentarea grafic  a documenta iei P.U.G. sunt 
materializate limita centrului istoric al localit ilor i limita zonei centrale – zon  
reglementat  prin prevederi specifice în perspectiva conserv rii i dezvolt rii.   
 
 
 
 

Cu subzonele 
L1   - zona de locuin e i func iuni complementare; 
L2   - zona de locuin e individuale situate în noile extinderi ; 
Lp  - zona de locuin e situat  în interiorul centrului istoric;  
Lc  - zona de locuin e situat  în interiorul zonei centrale; 
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Cu subzonele 
IDp  - zona de unit i productive; 
IDs  - zona de servicii i depozite; 
 
 

Cu subzona 
As  - servicii i depozite; 
 
 

 

Cu subzona 
CC  - c i rutiere i construc iile aferente; 

 

Cu subzonele 
V1  - zona agrement, sport; 
V1p - zona agrement, sport situat  în interiorul ariei centrului istoric 
V2  - zona parcuri i gr dini publice, pietonale agrementate;  
V3  - zona planta ii de protec ie;  
Vn  - planta ii naturale, zon  protejat  cu valoare peisagistic ;  
Vp  - p dure;  

 

 
 Cu subzonele 

GC1 -zona construc iilor i amenaj rilor izolate pentru gospod rie comunal  
(platforma ecologic  de depozitare a de eurilor, sta ie de epurare, cimitire); 
GC2 - zona construc iilor aferente lucr rilor tehnico-edilitare. 
 

 

 
 

 Zone situate în teritoriul administrativ al comunei, în afara teritoriului intravilan : 
EX.P - Zone de protec ie ale patrimoniului natural i construit (situri cu valoare  
arheologic , peisagistic , etc) 
EX.F  - Zone de administrare a fondului forestier. 
EX.A   - Zone cu activit i agricole. 
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12. REGLEMENT RI SPECIFICE ZONELOR I SUBZONELOR 

FUNC IONALE 
 

În cadrul prezentului Regulament sunt cuprinse reglement ri specifice zonelor i 
subzonelor func ionale privind  

1. tipul i func iunea zonei.  
2. utilizarea func ional .  
3. amplasarea construc iilor i retragerile minime obligatorii; forma i 
dimensiunile terenurilor i construc iilor; spa ii plantate.  

 

Pentru fiecare din cele 3 categorii reglement rile sunt detaliate în raport cu 
prevederile  Capitolului II – REGULI DE BAZ  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR din prezentul Regulament Local de Urbanism : 

 

1. tipul i func iunea zonei :   - tipuri de subzone func ionale; 
- func iune dominant  a zonei; 
- func iuni complementare. 

 

2. utilizarea func ional  :   - utiliz ri permise; 
- utiliz ri permise cu condi ii; 
- interdic ii temporare de construire; 
- interdic ii definitive de construire. 

 

3. amplasarea construc iilor i retragerile minime obligatorii, echiparea i 
configurarea construc iilor :    

- amplasarea i retragerile minime obligatorii; 
- echiparea tehnico-edilitar ; 
- forma i dimensiunile terenului i construc iilor; 
- parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri. 

 

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei, stabilit  
printr-o documenta ie de urbanism, sau dac  zona are o func iune dominant  
tradi ional  caracterizat  de esut urban i conformare spa ial  proprie conform art. 14 
- R.G.U.  Se interzice realizarea construc iilor i a amenaj rilor cu destina ie 
incompatibil  cu zona care le include. 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu respectarea zonific rii  
func ionale a intravilanului propus precum i a prevederilor privind conformarea i 
echiparea construc iilor con inute în Regulamentul General de Urbanism i în 
Regulamentul Local de Urbanism aferent documenta iilor urbanistice. 
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În aceast  zon  sunt prezente func iuni de interes general i public, (înv mânt, 
cultur , s n tate, institu ii publice), al turi de diverse categorii de activit i comerciale 
i servicii, desf urate de regul  de-a lungul c ilor de acces importante sau al traseelor 

pietonale de utilitate public . Aceast  structur  de interes public este constituit  pe 
fondul construit alc tuit preponderent din cl diri de locuit. În zon  este posibil  
conversia cl dirilor de locuit în func iuni complementare. 

Acordarea Autoriza iei de construire în cadrul zonei pentru institu ii publice i 
servicii (amplasarea, configurarea volumetric , aspectul arhitectural al unor noi cl diri 
i amenaj ri, desfiin area construc iilor parazitare) se va face cu respectarea Legii nr. 

50/1991 (actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii arhitectural-
ambientale a cl dirilor. 
 

 Zona pentru institu ii publice i servicii se compune din urm toarele subzone:  
 

IS.AD  - administra ie i servicii publice; 
IS.fin  - institu ii financiare. asigur ri; 
IS.s  - s n tate i asisten  social ; 
IS.înv  - înv mânt; 
IS.C  - cultur ; 
IS.ct  - culte; 
IS.com  - comer  i alimenta ie public ; 
IS.sp  - sport - turism; 
IS.sv  - servicii; 
 

 Func iuni complementare :  
 

L - locuin e 
V - spa ii verzi 
C - c i de comunica ie 
 
SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

 institu ii, servicii i echipamente publice; 
 sedii i servicii pentru firme, consultan  în diferite domenii i alte servicii 

profesionale; 
 servicii sociale; 
 l ca uri de cult; 
 activit i comerciale; 
 activit i manufacturiere i activit ile nepoluante. 
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 pensiuni, agen ii de turism; 
 restaurante, baruri, cofet rii, cafenele etc.; 
 sport i recreere în spa ii acoperite; 
 spa ii de parcare la sol; 
 spa ii libere pietonale; 
 locuin e individuale P,  P+1E+M; 
 locuin e individuale P+1E+M  cu parter liber; 
 spa ii verzi amenajate; 
 accese pietonale i carosabile; 
 re ele tehnico-edilitare. 

B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

 se interzice amplasarea restaurantelor care comercializeaz  b uturi alcoolice la 
o distan  mai mic  de 100 metri de servicii i echipamente publice i de biserici; 

 se permite conversia locuin elor în alte func iuni cu condi ia p str rii acestei 
func iuni în propor ie de minim 30% din aria construit  desf urat .   

 întocmirea documenta iilor P.U.D. pentru obiective de interes public. 
 întocmirea documenta iilor pentru obiectivele din zonele protejate cu respectarea 

prevederilor legale privind avizarea i autorizarea lor.  
 autorizarea execut rii construc iilor se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991 

(actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii 
arhitectural-ambientale a cl dirilor. 

C. UTILIZ RI INTERZISE 
 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 

 activit i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul 
generat; 

 cre terea animalelor; 
 depozitare en-gros; 
 sta ii de între inere auto cu capacitate de peste 5 ma ini; 
 cur torii chimice; 
 depozit ri de materiale refolosibile; 
 platforme de precolectare a de eurilor; 
 depozitarea pentru vânzare a unor cantit i mari de substan e inflamabile sau 

toxice; 
 activit i care utilizeaz  pentru depozitare i produc ie terenul vizibil din 

circula iile publice sau din institu iile publice; 
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

35

 
 
 

 orice lucr ri de terasament care pot s  provoace scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care împiedic  evacuarea i colectarea apelor meteorice, precum i 
lucr ri de terasament de natur  s  afecteze amenaj rile din spa iile publice i 
construc iile de pe parcelele adiacente. 

SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 
A CL DIRILOR   

 
 
 
 

PRESCRIP II GENERALE   
 
 
 

D. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
 

Terenul de amplasare pentru institu ii i servicii publice va avea o suprafa  
minim  de 500 mp i un front la strad  de minim 15 m. 
 Parcelele pe care se amplaseaz  construc ii cuplate vor avea o suprafa  
minim  de 300 mp i un front la strad  de minim 12 m. Pentru constituirea de fronturi 
organizate parcelele adiacente vor putea fi concesionate sau cump rate. 

E. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT   
 

 În cazul în care cl dirile de pe parcelele adiacente prezint  calcane este 
obligatorie alipirea la acestea; 

 La intersec ia dintre str zi aliniamentul se va trasa pe o linie perpendicular  pe 
bisectoarea unghiului dintre str zi având o lungime de minim 6,00 metri. 

 la autorizarea execut rii construc iilor se va respecta specificul zonei situate în 
aria centrului istoric privind  tipul tradi ional de amplasare fa  de aliniament.

F. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR   

 

 Cl dirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea fa  de limitele 
laterale vor fi de minim jum tate din în l imea la corni e, dar nu mai pu in de 3,00 m cu 
obligativitatea asigur rii unui acces de 3,50m pentru autovehicole de interven ie ISU pe 
una din laturi. Retragerea fa  de limitele posterioare va fi de minim jum tate din 
în l imea la corni e, dar nu mai pu in de 5,00 metri. 

 Cl dirile se vor alipi de calcanele cl dirilor învecinate dispuse pe limitele laterale 
ale parcelelor pân  la o distan  de maxim 20,00 m de la aliniament. În cazul în care 
parcela se învecineaz  numai pe una dintre limitele laterale cu o cl dire având calcan 
pe limita de proprietate, iar pe cealalt  latur  se învecineaz  cu o cl dire retras  de la 
limita lateral  a parcelei i având pe fa ada lateral  ferestre, noua cl dire se va alipi de 
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 calcanul existent, iar fa  de limita opus  se va retrage obligatoriu la o distan  egal  
cu jum tate din în l ime, dar nu mai pu in de 3.00 metri; în cazul în care aceast  limit  
separ  zona reziden ial  de o func iune public  sau de o biseric , distan a se 
majoreaz  la 5.00 metri; 

 Se interzice construirea pe limita parcelei dac  aceasta constituie linia de 
separa ie dintre Zona pentru institu ii publice i zona de locuin e, o func iune public  
sau o biseric , cazuri în care se admite realizarea noilor cl diri numai cu o retragere 
fa  de limitele laterale ale parcelei egal  cu jum tate din în l imea la corni e, dar nu 
mai pu in de 5.00 metri; 

 Distan a dintre cl direa unei biserici i limitele laterale i posterioare ale parcelei 
este de minim 10.00 metri.  

 Cl dirile se vor retrage fa  de limita posterioar  la o distan  de cel pu in 
jum tate din în l imea cl dirii m surat  la corni , dar nu mai pu in de 5.00 metri. 

 În cazul cl dirilor comerciale i de servicii se admite regimul compact de 
construire cu condi ia respect rii celorlalte prevederi ale regulamentului. 

 La autorizarea execut rii construc iilor se va respecta specificul zonei situate în 
aria centrului istoric privind  retragerile curente fa  de limitele parcelelor.

G. AMPLASAREA CL DIRILOR UNELE FA  DE ALTELE PE ACEEA I 
PARCEL  

 

 Cl dirile vor respecta între ele distan e egale cu jum tate din în l imea celei mai 
înalte. Distan a se poate reduce la jum tate din în l ime, dar nu mai pu in de 3,00 
metri. 

 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a 
monumentelor istorice, prin men inerea distan elor caracteristice. 

H. CIRCULA II I ACCESE 
 

 Parcela este construibil  numai dac  are asigurat un acces carosabil de minim 
4.00 metri l ime dintr-o circula ie public  în mod direct. 

 Pentru asigurarea accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea 
posterioar  distan a dintre cl dire i una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 

 În cazul fronturilor continue la strad  se va asigura un acces carosabil în curtea 
posterioar  printr-un pasaj dimensionat astfel încât s  permit  accesul autovehiculelor 
de stingere a incendiilor, distan a dintre aceste pasaje m surat  pe aliniament nu va 
dep i 30,00 metri 

 În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 
persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 
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I. SPA II PENTRU PARCARE 

 

 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 
numai în afara circula iilor publice; 

 În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, 
se va previziona realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacent  la o distan  de maxim 250 metri. 

J. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
 

 În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 15m la corni ; se admite un 
nivel mansardat înscris în volumul acoperi ului, în suprafa  de maxim 60% din aria 
construit ; 

K. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 
 

 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Autorizarea execut rii 
construc iilor trebuie s  urm reasc  îmbun t irea caracterului compozi ional – 
volumetric i ridicarea nivelului de reprezentare al spa iului public.
 

 Se interzice modificarea aspectului cl dirilor existente prin tratarea diferit  a 
finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a 
parapetului ferestrelor de la primul nivel.   
 
 
 

L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 

 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 
alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.   

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu asigurarea în spa iile publice a 
condi iilor de captare i evacuare a apelor pluviale.   
 
 
 

M. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 
 

 Terenul neocupat cu construc ii, platforme i circula ii, va fi amenajat cu gazon i 
plantat cu un arbore la fiecare 100 mp. 

 Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare i vor fi 
înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri în l ime. 
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N. ÎMPREJMUIRI 
 

 Se recomand  separarea spre strad  a terenurilor institu iilor publice i ale 
bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri în l ime din care 0,60 metri soclu  
opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale i posterioare vor fi opace i 
vor avea în l imea de max 2,00 metri; 

 Spa iile comerciale i pentru servicii, retrase de la aliniament, pot fi lipsite de 
gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii i pot fi prev zute cu terase pentru 
utilizare public  (restaurante, cafenele). 

 

Se va respecta specificul i tipologia împrejmuirilor existente în zon  privind 
aspectul exterior. Împrejmuirile vor fi transparente.  

 
 
 
 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

O. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

 

 POT maxim admis în Zona pentru institu ii publice  va respecta prevederile 
art.15 + Anexa 2 din R.G.U. i prevederile cap.6.1. din prezentul Regulament Local 
de Urbanism.  
  

P. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT - 
 

 

 CUT maxim admis în Zona pentru institu ii publice  va respecta prevederile 
art.15 + Anexele 2, 4, 5, 6 din R.G.U. i prevederile cap.6.1. din prezentul 
Regulament Local de Urbanism.  
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 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei. Se 
recomand  amplasarea unit ilor în zona central  sau alte zone de interes public. 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor privind 
prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 

 Se va evita amplasarea în vecin tatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic 
greu). 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare 
 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  

-  Sediu Prim rie - 1 loc de parcare la 10-40 salaria i +30%.  
-  Sedii birouri - 1 loc de parcare la 10-30 salaria i +20%.  
-  Sedii(filiale) bancare - 1 loc de parcare la 20 salaria i +50%.  
-  Sedii societ i asigurare - 1 loc de parcare la 20 salaria i +50%.  
 

 
 
POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  

Pentru func iuni publice se vor respecta condi iile specifice date de destina ia zonei în 
care urmeaz  s  fie amplasate 
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 În vederea asigur rii condi iilor de igien  se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate 
Public  privind mediul de via  al popula iei. Se vor respecta prevederile cuprinse în  

- ORDINUL nr.1955/1995 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de 
igiena privind unit ile pentru ocrotirea, educarea i instruirea copiilor i 
tinerilor.  

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor 
privind prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu asigurarea acceselor 
pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei construc iei.  

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare 
 Se interzice func ionarea unit ilor de înv mânt f r  împrejmuirea terenului 

pe care sunt amplasate. 
 Se interzice amplasarea în vecin tatea surselor de poluare (industrii nocive, 

trafic greu) 
 Vor fi prev zute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.  
 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu asigurarea unei retrageri de 

minimum 20 m fa  de aliniament.  
 Se recomand  asigurarea unui poligon regulat pentru parcela de amplasare i 

un front la strad  de minim 50 m. 

 
POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  
- 25%   teren ocupat de construc ii     
- 75%   teren amenajat (curte recrea ie i amenaj ri sportive, zona verde) 
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 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea reglement rilor 
Legii nr. 481/2004 pentru protec ia popula iei în caz de calamit i, cu avizul ISU, 
conform H.G.R. nr. 531/1992 privind realizarea unor m suri de ap rare civil . 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor privind 
prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 

 Se va evita amplasarea în vecin tatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic 
greu). 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare 
 Pentru unit ile de cultur  – s li reuniune, case de cultur , s li cinema, s li 

polivalente - având un num r de minimum 200 de locuri, se va prevedea un spa iu 
amenajat exterior construc iei cu acela i specific func ional, cu o suprafa a de 0,6 
mp/loc, în afara spa iului destinat circula iei publice.  

 Suprafa a necesar  spa iilor verzi i planta iilor se va înscrie în norma de 10-
20% din suprafa a terenului de amplasare. 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-  S li reuniune, case de cultur , s li cinema, s li polivalente - 1 loc de parcare 

la 10-20 locuri în sal .  
 

 
 
POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  

Se vor respecta condi iile specifice date de destina ia zonei în care urmeaz  s  fie 
amplasate. 
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 În vederea asigur rii condi iilor de igien  se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate 
Public  privind mediul de via  al popula iei.  
 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor 
privind prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu asigurarea acceselor 
pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei construc iei.  
 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare 
 

 Incintele în care func ioneaz  dispensar policlinic, dispensar rural vor fi 
organizate în 3 zone : 

o Zona ocupat  de construc ii 
o Zona accese, alei, parcaje 
o Zona verde 

Suprafa a minima a terenului care va cuprinde cele trei zone func ionale este 
de 5 mp/consulta ie.  

 

 Incintele în care func ioneaz  cre e vor fi organizate în 4 zone : 
o Zona ocupat  de construc ii 
o Zona ocupat  de spa ii de joac  
o Zona pentru spa iu tehnico-gospod resc 
o Zona verde de parc i alei 

Suprafa a minima a terenului care va cuprinde cele 4 zone func ionale este de 
25 mp/copil pentru cre e i 40 mp/copil pentru cre e speciale.  

 

 Se interzice func ionarea unit ilor sanitare f r  împrejmuirea terenului pe care 
sunt amplasate. 
 

 Se interzice amplasarea în vecin tatea surselor de poluare (industrii nocive, 
trafic greu) 
 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-  Dispensar policlinic, dispensar rural - 1 loc de parcare la 4 angaja i + 10%.  
-  Cre e, cre e speciale - 1 loc de parcare la 10 angaja i.  
 

 Suprafa a necesar  spa iilor verzi i planta iilor se va înscrie în norma de : 
-  Dispensar policlinic, dispensar rural : 10-15 mp/pacient.  
-  Cre e, cre e speciale : 10-15 mp/copil.   

 
 
 
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

43

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  
- 20%   teren ocupat de construc ii     
 

 

 
 

 

 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei.  

 Se va evita amplasarea în vecin tatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic 
greu). 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare.  
 Se vor asigura minim 5 locuri de parcare. 
 Se vor asigura spa ii verzi cu rol decorativ i de protec ie. 

 

 
 
POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  

Se vor respecta condi iile specifice date de destina ia zonei în care urmeaz  s  fie 
amplasate. 
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 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei.  
 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 
 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare.  
 

 În vederea asigur rii condi iilor de igien  se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate 
Public  privind mediul de via  al popula iei.  

 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor privind 
prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 

 Se vor respecta prevederile HGR nr.1198/2002 privind Normele de igien  a 
produselor alimentare.  
 

 Se vor respecta prevederile Ordinului M.S. nr. 976/1998 pentru aprobarea 
Normelor de igien  privind produc ia, prelucrarea, depozitarea, p strarea, transportul i 
desfacerea alimentelor. 
 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-   Unit i comerciale de pân  la 400 mp/Ad - 1 loc de parcare la 200 mp/Ad.  
-   Unit i comerciale cu 400-600 mp/Ad - 1 loc de parcare la 100 mp/Ad.   
-   Unit i comerciale cu 400-2000 mp/Ad - 1 loc de parcare la 50 mp/Ad.   
-   Restaurante : 1 loc de parcare la 5-10 locuri la mas .   

 

 Autorizarea amplas rii chio curilor comerciale se va face numai cu caracter 
provizoriu i cu elaborare PUD, i cu urm toarele condi ii: 

-   s  fie realizate din materiale u oare, u or de montat i demontat.  
-   s  se integreze din punct de vedere al aspectului exterior în specificul zonei.   
-   s  respecte prevederile legale privind stocarea i transportul de eurilor în 

locuri special amenajate. 
-  s  asigure aprovizionarea f r  perturbarea c ilor de acces carosabile i 

pietonale.   
 

 Se interzice amplasarea spa iilor pentru prest ri servicii poluante în zona de 
locuit. Se interzice amplasarea în zone industriale pentru alte servicii decât cele 
industriale. 
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

45

 
 
 
 

 
 

POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  
Se vor respecta condi iile specifice date de destina ia zonei în care urmeaz  s  fie 
amplasate. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei.  
 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 
 

 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare.  
 

 În vederea asigur rii condi iilor de igien  se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate 
Public  privind mediul de via  al popula iei.  
 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor privind 
prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 
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O.  
 
 
 
 
 
 
 

 Se vor evita amplasamentele în vecin tatea surselor de zgomote puternice i de 
vibra ii. Amplasarea unit ilor pentru sport i agrement se va face în zone special 
desemnate cu caracter specializat. Se vor evita amplasamentele pe terenuri improprii 
(zone ml tinoase, inundabile, instabile). 
 

 Amplasamentele vor fi organizate în trei zone func ionale:  
-  zona pentru construc ii;  
-  zona pentru spa ii verzi;  
-  zona pentru alei, drumuri i parcaje. 

 

 Vor fi prev zute spa ii verzi i plantate pe minim 30% din terenul total de 
amplasare.  
 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-   Complex sportiv, s li competi ie - 1 loc de parcare la 5-20 locuri.  
-   Stadion, patinoar, popic rie - 1 loc de parcare la 30 persoane.   
-   Unit i de agrement - 1 loc de parcare la 10-30 persoane  
- În func ie de capacitatea unit ii se va asigura parcare pentru 1-3 autocare.     

 

 
 

POT - Procentul maxim de ocupare a terenului  
- 50%   teren ocupat de construc ii     
- 20%   teren amenajat cu alei, drumuri i parcaje. 
- 30%   teren amenajat cu spa ii verzi 
 

 
  
 
 

 
 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor se va face cu condi ia asigur rii 
compatibilit ii dintre destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei.  
 

 Se vor asigura accesele pietonale i carosabile potrivit importan ei i destina iei 
construc iei. 
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 Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea echip rii tehnico-edililtare.  
 

 În vederea asigur rii condi iilor de igien  se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate 
Public  privind mediul de via  al popula iei.  
 

 Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea prevederilor privind 
prevenirea i stingerea incendiilor : 

- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
- O.M.I. nr.775/1998 
- O.G.R. nr.60/1997 (actualizat  2001) 

 

 Se vor evita amplasamentele în vecin tatea surselor de zgomote puternice i de 
vibra ii. Amplasarea unit ilor pentru sport i agrement se va face în zone special 
desemnate cu caracter specializat. Se vor evita amplasamentele pe terenuri improprii 
(zone ml tinoase, inundabile, instabile).  
 

 Satele de vacan  vor fi amplasate în zone ferite de poluare, ferite de surse de 
poluare i de elemente ce ar putea pune în pericol securitatea persoanelor (zone de 
risc natural, linii de înalt  tensiune). 
 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-   Construc ii de turism de toate tipurile : 1-4 locuri de parcare la 10 locuri 
de cazare.  
-   Moteluri :  4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.   

 

 Suprafa a necesar  spa iilor verzi i planta iilor se va înscrie în norma de minim 
25% din suprafa a total  a terenului. 
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 Func iunea dominant  a zonei este locuirea, având inser ii de alte func iuni în 
propor ii reduse – l ca uri de cult, mici spa ii comerciale, servicii, spa ii pentru mic  
produc ie i activit i de mic  produc ie agricol . Locuin ele se caracterizeaz  printr-un 
esut urban destul de omogen, în care sunt prezente locuin e individuale (unifamiliale) 
i locuin e colective mici.  

Evolu ia localit ilor în timp a urmat cursul de la localit i de tip în iruit la 
configura ia prezent  rezultat  din extinderea localit ilor pe terenuri agricole. 
Construc iile prezint  un aliniament fa  de strad  diferen iat în raport cu perioada de 
realizare, fiind amplasate, în majoritate, pe parcele înguste i adânci generate de 
divizarea terenurilor agricole, i pozi ionate pe o latur  a parcelei – locuin e tip vagon - 
cu prezentarea spre spa iul stradal a fa adelor laterale de tip calcan. 
  Centrul istoric al localit ilor include cl diri valoroase din punct de vedere istoric 
i arhitectural-urbanistic, constituite în mici fronturi coerente, desf urate de regul  de-

a lungul unor c ilor de acces . 
Acordarea Autoriza iei de construire în cadrul zonei centrului istoric (amplasarea, 

configurarea volumetric , aspectul arhitectural al unor noi cl diri i amenaj ri, 
desfiin area construc iilor parazitare) se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991 
(actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii arhitectural-
ambientale a cl dirilor.   

 

 Zona de locuin e este compus  din urm toarele subzone func ionale : 
L1   - zona de locuin e i func iuni complementare; 
L2   - zona de locuin e individuale situate în noile extinderi ; 
Lp  - zona de locuin e situat  în interiorul centrului istoric;  
Lc  - zona de locuin e situat  în interiorul zonei centrale; 

 Func iuni complementare :  
 

IS - institu ii publice i servicii 
V - spa ii verzi 
C - c i de comunica ie  
As - servicii i depozite 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

L1+L2+Lp+Lc 
 locuin e individuale mici P,  P+1E+M; 
 locuin e individuale P+1E+M  cu parter liber în zona central  
 anexe gospod re ti; 
 servicii publice specifice zonei de locuin e 
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B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

 se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, în 
limita unei suprafe e desf urate de maxim 250 mp, cu condi ii : 
o s  nu desf oare activit i poluante 
o s  nu desf oare activit i de depozitare i produc ie pe terenul liber al 

parcelei 
o s  nu atrag  transporturi grele 

 

 se permite conversia locuin elor în alte func iuni cu condi ia p str rii acestei 
func iuni în propor ie de minim 30% din aria construit  desf urat .  

 

 se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, cu 
suprafa a desf urat  peste 250 mp, în condi iile elabor rii i aprob rii unor 
documenta ii PUD. 

 

 în zona de locuin e individuale prev zute în noile extinderi vor fi elaborate 
documenta ii PUZ sau PUD. 

 

 autorizarea execut rii construc iilor se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991 
(actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii 
arhitectural-ambientale a cl dirilor. 

 
C. UTILIZ RI INTERZISE 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 

 activit i productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin 
traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), 
prin utilizarea incintei pentru depozitare i produc ie, 

 anexe pentru cre terea animalelor pentru produc ie, cre terea animalelor decât 
în condi iile pct.59,60 din Capitolul VI- Unit i teritoriale de referin .  

 depozitare en-gros; 
 depozit ri de materiale refolosibile; 
 sta ii de între inere auto cu capacitatea peste 3 ma ini; 
 sp l torii chimice; 

 
SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 

A CL DIRILOR   
 

PRESCRIP II GENERALE   
 

Construc iile de locuit se vor amplasa astfel încât s  se evite orientarea spre 
nord a dormitoarelor i cu fa ada principal  spre sud-vest, sud, sud-est, astfel încât 
pentru cel pu in jum tate din num rul înc perilor de locuit i pentru toate înc perile de 
locuit amplasate pe fa ada cea mai favorabil  (sud) s  se respecte regula însoririi 
minime de 1 or  i jum tate pe zi la solsti iul de iarn . 
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În zonele de locuit situate în cadrul intravilanului Iocalit tilor Bl jel, P ucea i 

Romane ti noile locuin e se vor amplasa pe lot si orientate conform tipologiei de 
amplasare existente. 
 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al structurilor 
administra iei publice:  
- constructii i instala ii aferente drumurilor publice, de deservire, între inere i de 
exploatare;  
- parcaje, garaje i sta ii de alimentare cu carburan i i resurse de energie (inclusiv 
func iunile lor complementare: magazine, restaurante); 
- conducte de alimentare cu ap  i de canalizare, sisteme de transport gaze, i ei sau 
alte produse petroliere, re ele termice, electrice, de telecomunica ii i infrastructuri ori 
alte instala ii ori construc ii de acest gen. 
 

Zona drumului este suprafa a de teren ocupat  de drum i de lucr rile aferente, 
constituite din ampriz  i cele dou  fâ ii laterale de o parte i de alta a ei, denumite 
zone de siguran , la care se adaug  i zonele de protec ie corespunz toare fiec rei 
categorii de drumuri publice. Autorizarea execut rii construc iilor cu func iuni de locuire 
este permis  cu respectarea zonelor de protec ie a drumurilor delimitate conform legii. 

În func iunea de locuire sunt incluse: locuin e, case de vacan  i alte construc ii cu 
caracter turistic, spa ii de cazare permanent  sau temporar  pentru nevoi sociale, 
industriale sau de ap rare, cum ar fi: c mine de b trâni, c mine de nefamili ti, 
sanatorii, c mine pentru organizarea de antier, c mine de garnizoan . 
  

 

D. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
 

Parcelele trebuie s  îndeplineasc  condi iile de construibilitate conform 
prevederilor cap. 9.1. din prezentul Regulament Local de Urbanism. 

E. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT   
 

L1+L2+Lp+Lc 
Amplasarea cl dirilor fa  de aliniament va respecta prevederile cap. 6.3.2. din 

prezentul Regulament Local de Urbanism. 
  

La autorizarea execut rii construc iilor se va respecta specificul zonei situate în 
aria centrului istoric privind  retragerile curente fa  de limitele parcelelor.

În cazul cl dirilor amplasate la aliniament: 
- nu se admite amplasarea de trepte pe trotuare care ar putea impiedica 

circulatia pietonilor; 
- balcoane închise sau deschise se pot autoriza de la în l imea de 3,00 m de la 

nivelul trotuarului i pot ie i din aliniament cu 1,10 m la str zile cu prospectul mai mare 
de 12,00 m; - etajul cl dirii poate ie i din aliniament în urm toarele condi ii: 
- prospectul str zii s  fie de minimum 15,00 m; 
- ie irea etajului nu va dep i aliniamentul mai mult de 1,20 m i va fi la cel pu in 3,00 
m de la nivelul trotuarului. 
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În cazul garajelor amplasate la aliniament, u ile acestora nu se vor deschide 
spre trotuar. 

Nu se admite amplasarea de anexe gospod re ti la aliniament. 

F. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR   

 

L1+L2+Lp+Lc 
Amplasarea cl dirilor fa  de limitele laterale i posterioare va respecta 

prevederile cap. 6.3.3. din prezentul Regulament Local de Urbanism. 

Lp  
La autorizarea execut rii construc iilor se va respecta specificul zonei situate în 

aria centrului istoric privind  retragerile curente fa  de limitele parcelelor. 
 

În rela ie cu limitele laterale ale parcelei, construc iile vor fi amplasate astfel: 
 În regim semideschis, pe o latur  a parcelei constru ia principal  (casa de 

locuit) i pe latura opus  i pe cea posterioar  anexele gospod resti (conform 
"regulilor" zonei de locuit in care se vor realiza constructiile); 

- distan a minim  admis  de Codul Civil (art. 612) este 1,90 m între fa adele 
cu ferestre sau balcoane ale cl dirilor i limita propriet ii învecinate; 

- se pot realiza vederi piezi e pe proprietatea vecinului dac  se respect  
distan a de 0,60 m; 
 Amplasarea pe "miezuin " f r  a avea goluri în zidul respectiv sau cu goluri 

fixe, translucide (din c r mid  de sticl ); 
- strea ina casei trebuie realizat  astfel încât apele din ploi s  se scurg  pe 

terenul proprietarului sau pe strad  (uli ) i nu pe terenul vecinului (Codul Civil 
art. 615); 

- anexele gospod resti se vor amplasa în partea din spate a lotului iar spre 
strad  se amplaseaz  casa de locuit, respectându-se organizarea functional  a 
gospod riei r ne ti din localitate; 

 

 

Atât pentru asigurarea normelor de însorire cât i a celor de prevenire a 
incendiilor, între fa adele cu ferestre ale construc iilor amplasate pe aceea i parte 
(loturi al turate) este recomandat  o distan  minim  egal  cu jum tate din în l imea 
cl dirii celei mai înalte, dar nu mai mic  de 3,00m. Nici unul dintre vecini nu poate 
executa fereastr  sau gol în perete situat pe miezuin , f r  consim mântul celuilalt. 

 
G. AMPLASAREA CL DIRILOR UNELE FA  DE ALTELE PE ACEEA I 

PARCEL  
 

L1+L2+Lp+Lc 
Amplasarea cl dirilor unele fa  de altele va respecta prevederile cap. 6.3.4. din 

prezentul Regulament Local de Urbanism. 
Lp  
La autorizarea execut rii construc iilor se va respecta specificul zonei situate în 

aria centrului istoric privind  retragerile curente fa  de limitele parcelelor.
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H. CIRCULA II I ACCESE 

 

L1+L2+Lp+Lc 
Amplasarea cl dirilor unele fa  de altele va respecta prevederile cap. 7.1. din 

prezentul Regulament Local de Urbanism. 
În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 

persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 

I. SPA II PENTRU PARCARE 
 

L1+L2+Lp+Lc 
 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 

numai în afara circula iilor publice; 
 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  

-   câte un loc de parcare la 1-5 locuin e unifamiliale cu lot propriu  
-   câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuin e colective cu acces i 

lot în comun.  

J. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
 

L1+L2 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M; 
În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 7,00m la corni ; se 

admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperi ului, în suprafa  de maxim 60% 
din aria construit ; 

 Lc 

 locuin e individuale P+1E+M  cu parter liber; 
În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 7,00m la corni ; se 

admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperi ului, în suprafa  de maxim 60% 
din aria construit ; 

Lp 
 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a centrelor 
istorice, prin men inerea tipului tradi ional de dezvoltare pe vertical . 
  

K. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 
 

L1+L2+Lp+Lc  
 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 

normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Autorizarea execut rii 
construc iilor trebuie s  urm reasc  îmbun t irea caracterului compozi ional – 
volumetric i ridicarea nivelului de reprezentare al spa iului public.
 

Lp+Lc 
 Se interzice modificarea aspectului cl dirilor existente prin tratarea diferit  a 

finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a 
parapetului ferestrelor de la primul nivel.   
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 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Autorizarea execut rii 
construc iilor trebuie s  urm reasc  îmbun t irea caracterului compozi ional – 
volumetric i ridicarea nivelului de reprezentare al spa iului public. Cl dirile noi trebuie 
s  armonizeze prin aspectul exterior (detalii de arhitectur , raportul plin-gol, tipul 
finisajelor, raportul l ime-în l ime, tipul i materialele învelitorii) cu valorile arhitectural-
urbanistice definitorii ale zonei de inser ie. 

 Pentru cl dirile sau ansamblurile cu valoare deosebit  (rnonumente istorice, 
monumente de arhitecturi ) se instituie zon  de protec ie pe o raz  de 100,00 m (în 
mediu urban), 200,00 m (în mediu rural) i respectiv 500,00 rn (în extravilan. 
Documenta iile de urbanism vor prevede în mod obligatoriu aceste reglement ri i vor 
fi înaintate spre avizare Direc iei Jude ene pentru Cultur  Sibiu. 

 

 Autorizarea execut rii construc iilor va urm ri:  
- conformarea construc iei in raport cu specificul localit ii. 
- materialele de constructie utilizate. 
- conformarea fa adelor i amplasarea golurilor (raportul plin-gol). 
- p strarea configura iei actuale a frontului la strad  (alc tuit din fa ada casei i 

poarta de acces). 
- nu se vor folosi plac ri ale soclului i fa adelor cl dirilor cu marmur  sau materiale 

ceramice. 
- tencuielile se vor executa din mortar de var i nisip, iar zugr velile vor avea 

tonalit i inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti. 
- se vor men ine elementele de decor arhitecturale care vor fi restaurate. 
 

Se interzice amplasarea grilajelor de protec ie fixe sau mobile la interiorul 
golurilor cu excep ia celor originale. Obloanele exterioare tradi ionale, din lemn, se vor 
executa asem n tor cu originalele sau cu modelele comparabile. Se vor folosi u i 
exterioare de lemn ale c ror compozi ii, propor ii i desen vor fi compatibile cu 
specificul cl dirii. 

Se interzic urm toarele materiale pentru acoperi uri: 
- azobociment; 
- materiale plastice; 
- carton asfaltat; 
- tabl  zincat  sau neagr . 

Acoperi urile vor trebui s  conserve materialele i forma original . Pantele vor 
determina alegerea materialului adecvat, fiind recomandabil  tigla tip solzi de forma, 
culoarea i dimensiunile celor existente. Se interzice înlocuirea acoperi urilor existente 
cu acoperi uri teras . Co urile de fum i de ventila ie se vor restaura i realiza dup  
modelele existente.  

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaz  înspre 
spa iul public. 

Se autorizeaz  demolarea adaosurilor create ulterior construc iilor originale cu 
prilejul lucr rilor de restaurare sau refacere a fa adelor. lmobilele vechi cu goluri ini iale 
la parter, vor fi conservate sau reconstituite. 
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L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 

L1+L2+Lp+Lc  
 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 

alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.   
 

M. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 
 

L1+L2+Lp+Lc  

 Spa iile libere vizibile din circula iile publice vor fi tratate ca gr dini de fa ad . 
 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de 

între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale. 

 Se vor respecta prevederile Codului Civil: 

- art. 607 - fat  de linia desp r itoare a celor dou  propriet i, arborii înal i se    
vor s di la o distant  de 2,00 m i celelalte planta ii i garduri vii la 0,50 m. 

- art. 608 - vecinul poate cere ca arborii i gardurile vii puse la o distan  
mai mic  s  se scoat ; acela pe a c rui proprietate se întind cr cile 
arborelui vecinului poate s -l îndatoreze a le t ia; dac  r d cinile se 
întind pe p mântul s u, are drept a le t ia singur. 

N. ÎMPREJMUIRI 
 

L1+L2+Lp+Lc  
Împrejmuirile trebuie s  îndeplineasc  prevederile cap. 10.2. din prezentul 

Regulament Local de Urbanism. 

Lp+Lc 
Se va respecta specificul i tipologia împrejmuirilor existente în zon  privind 

aspectul exterior. Împrejmuirile vor fi transparente.  
 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

O. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

L1+L2 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M; 
POT maxim admis  = 30% 

 Lc 

 locuin e individuale  P+1E+M  cu parter liber în zona central  
POT maxim admis  = 45% 

Lp 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M.  
POT maxim admis  = 45% 

 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a centrelor 
istorice, prin men inerea tipului tradi ional de dezvoltare pe vertical . 
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P. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT – 
 

L1+L2 
 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M; 
CUT maxim admis  = 0,6. 

 

 Lc 

 locuin e individuale  P+1E+M  cu parter liber în zona central  
CUT maxim admis  = 0,9. 

 

Lp 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M. 
CUT maxim admis  = 0,9. 

 Se va respecta caracterul zonei situate în cadrul ariei de protec ie a centrelor 
istorice, prin men inerea tipului tradi ional de dezvoltare pe vertical . 
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....    
 
 
 

 
 
 

Aceast  zon  include terenurile ocupate de activit i cu caracter de mic  
industrie, aflate în prezent într-un proces de revitalizare. Zona include i terenul pentru 
amplasarea unei unit i prev zute în perspectiv  pe teritoriul localit ii P ucea – Parc 
celule fotovoltaice. 
 

 Zona este compus  din subzonele :  
 

IDp  - zona de unit i productive; 
IDs  - zona de servicii i depozite; 

 

 Func iuni complementare :  
 

IS.sv - servicii 
V3 - spa ii verzi 
Cc - c i de comunica ie  
As - servicii i depozite 

 
 
 
 
 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

IDp+IDs 
 Unit i productive industriale; 
 Unit i de depozitare i servicii; 
 Distribu ia i depozitarea bunurilor i materialelor; 
 Sta ii de între inere i repara ii auto 
 Parcare pentru transport i aprovizionare; 
 Perdele de protec ie 
 Re ele tehnico-edilitare 

 
B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 

 

 Se admit activit i productive bazate pe stimularea ini iativei private condi ionat 
de  - realizarea de documenta ii PUZ i PUD. 

- s  nu desf oare activit i poluante 
- s  nu atrag  transporturi grele 

 

 Se permite conversia sau extinderea unit ilor productive în alte func iuni cu 
condi ia diminu rii surselor de poluare.  

 

 Se admit activit i de mic  industrie cu specific manufacturier. 
 

 Depozitare cu vânzare en-gros. 
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C. UTILIZ RI INTERZISE 
 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 

 Activit i productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin 
traficul generat. Autorizarea execut rii construc iilor care pot genera riscuri tehnologice 
se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat conform prevederilor 
legale. 

 Activit i incompatibile cu profilul zonei, care pot perturba func ionarea acesteia 
sau care sunt incomode prin traficul generat.  

 Amplasarea unit ilor care pot produce disconfort vizual (depozitare combustibili 
solizi, de euri) adiacent Drumurilor na ionale i Drumurilor jude ene. Amplasarea 
unit ilor din aceast  categorie se va face pe terenuri prev zute cu planta ii de 
protec ie din vegeta ie înalt , retrase de la circula iile principale.  
 
 
 

SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 
A CL DIRILOR   

 

PRESCRIP II GENERALE   
 

D. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
Parcelele destinate amplas rii unit ilor industriale i de depozitare vor avea  o 

suprafa  de minim 1500 mp i un front la strad  de minim 30,00 m pentru a 
îndeplini condi ia de construibilitate. 

 
E. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT   
 

Retragerea de la aliniament a construc iilor va fi de minim 6,00 m. 

F. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR   

 Retragerea fa  de limitele laterale i posterioare va fi de minim 6,00 m.  
 Cl dirile vor putea fi alipite la calcanele construc iilor de pe parcelele al turate cu 

func iuni compatibile aflate pe limita de proprietate, f r  a genera factori de risc 
tehnologic. 
 

G. AMPLASAREA CL DIRILOR UNELE FA  DE ALTELE PE ACEEA I 
PARCEL   

 

 Cl dirile  vor putea fi amplasate unele fa  de altele la o distan  egal  cu 
jum tate din în l imea cl dirii celei mai înalte, dar nu mai pu in de 6,00 m. 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor se va face cu respectarea 
normelor de prevenire i stingere a incendiilor în localit i, aspecte reglementate prin 
legisla ia în vigoare:  

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998;  
- OG nr. 60/1997;  
- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 
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H. CIRCULA II I ACCESE 

 

Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  parcela are 
asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri l ime dintr-o circula ie public  în mod 
direct sau prin servitute, conform destina iei construc iei i cu permiterea accesului 
echipajelor de interven ie în caz de urgen  – ISU.  

În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 
persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 

I. SPA II PENTRU PARCARE 
 

 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 
numai în afara circula iilor publice; 

 Va fi prev zut  câte un loc de parcare la o suprafa  de 100 mp teren.  

 

J. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
 

În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 15,00 m la corni . 
 
 
 
 
 

K. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 
 

 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Volumele trebuie s  fie simple i 
se vor conforma specificului vecin t ilor. 
 

 Se interzice tratarea diferit  a fa adelor laterale i posterioare fa  de fa ada 
principal .   
  
 

L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 

 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 
alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.  

 Unit ile vor avea asigurat  preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care 
provin din între inerea i func ionarea instala iilor, din parcaje, circula ii i platforme 
exterioare. 

 

 
M. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 

 

 În spa iul rezultat prin retragere de la aliniament vor fi planta i arbori în propor ie 
de minim 40% formând de preferin  o perdea vegetal  pe tot frontul incintei. 

 Pe limitele laterale i posterioare ale terenurilor de amplasament vor fi create 
planta ii de protec ie din vegeta ie înalt . 

 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de 
între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale. 
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N. ÎMPREJMUIRI 
 
 

Împrejmuirile spre strad  vor fi transparente, cu în l imi de 2.00 metri din care un 
soclu de 0.60 m., i vor fi dublate cu un gard viu. Accesul în incint  va fi organizat prin 
retragerea por ilor de acces pentru asigurarea spa iului de sta ionare a vehiculelor 
înainte de intrarea în incint . 

 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

O. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

POT maxim admis  = 60% 
 

P. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT – 
 

CUT maxim admis  = 1,8. 
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Aceast  zon  include terenurile ocupate de activit i cu caracter de produc ie 
agricol  de mic  capacitate, aflate în prezent într-un proces de revitalizare.  
 

 Zona include subzona  As - servicii i depozite 
 Func iuni complementare :  

 

IS.sv - servicii 
V3 - spa ii verzi 
Cc - c i de comunica ie  

 
 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

 Unit i productive agricole; 
 Unit i de depozitare i servicii; 
 Distribu ia i depozitarea bunurilor i materialelor; 
 Parcare pentru transport i aprovizionare; 
 Perdele de protec ie 
 Re ele tehnico-edilitare 

 

B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

 Se admit activit i productive bazate pe stimularea ini iativei private condi ionat 
de  - realizarea de documenta ii PUZ i PUD. 

- s  nu desf oare activit i poluante 
- s  nu atrag  transporturi grele 

 Se permite conversia sau extinderea unit ilor productive în alte func iuni cu 
condi ia diminu rii surselor de poluare.  

 Depozitare cu vânzare en-gros. 
 

C. UTILIZ RI INTERZISE 
 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 
 Activit i productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin 

traficul generat. Autorizarea execut rii construc iilor care pot genera riscuri tehnologice 
se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat conform prevederilor 
legale. 

 Activit i incompatibile cu profilul zonei, care pot perturba func ionarea acesteia 
sau care sunt incomode prin traficul generat.  

 Amplasarea unit ilor care pot produce disconfort vizual (depozitare produse de 
origine vegetal , de euri) adiacent Drumurilor na ionale i Drumurilor jude ene. 
Amplasarea unit ilor din aceast  categorie se va face pe terenuri prev zute cu 
planta ii de protec ie din vegeta ie înalt , retrase de la circula iile principale.  
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SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 

A CL DIRILOR   
PRESCRIP II GENERALE   

 

D. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
Parcelele destinate amplas rii unit ilor industriale i de depozitare vor avea  o 

suprafa  de minim 1500 mp i un front la strad  de minim 30,00 m pentru a 
îndeplini condi ia de construibilitate. 

 
E. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT   
 

Retragerea de la aliniament a construc iilor va fi de minim 6,00 m. 

F. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR   

 Retragerea fa  de limitele laterale i posterioare va fi de minim 6,00 m.  
 Cl dirile vor putea fi alipite la calcanele construc iilor de pe parcelele al turate cu 

func iuni compatibile aflate pe limita de proprietate, f r  a genera factori de risc 
tehnologic. 
 

G. AMPLASAREA CL DIRILOR UNELE FA  DE ALTELE PE ACEEA I 
PARCEL   

 Cl dirile  vor putea fi amplasate unele fa  de altele la o distan  egal  cu 
jum tate din în l imea cl dirii celei mai înalte, dar nu mai pu in de 6,00 m. 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor se va face cu respectarea 
normelor de prevenire i stingere a incendiilor în localit i, aspecte reglementate prin 
legisla ia în vigoare:  

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998;  
- OG nr. 60/1997;  
- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 

 
H. CIRCULA II I ACCESE 

Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  parcela are 
asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri l ime dintr-o circula ie public  în mod 
direct sau prin servitute, conform destina iei construc iei i cu permiterea accesului 
echipajelor de interven ie în caz de urgen  – ISU.  

În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 
persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 

I. SPA II PENTRU PARCARE 
 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 

numai în afara circula iilor publice; 
 Va fi prev zut  câte un loc de parcare la o suprafa  de 100 mp teren.  

J. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
 

În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 15,00 m la corni . 
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K. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 

 

 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Volumele trebuie s  fie simple i 
se vor conforma specificului vecin t ilor. 
 

 Se interzice tratarea diferit  a fa adelor laterale i posterioare fa  de fa ada 
principal .   
  

L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 

 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 
alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.  

 Unit ile vor avea asigurat  preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care 
provin din între inerea i func ionarea instala iilor, din parcaje, circula ii i platforme 
exterioare. 

 
M. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 

 

 În spa iul rezultat prin retragere de la aliniament vor fi planta i arbori în propor ie 
de minim 40% formând de preferin  o perdea vegetal  pe tot frontul incintei. 

 Pe limitele laterale i posterioare ale terenurilor de amplasament vor fi create 
planta ii de protec ie din vegeta ie înalt . 

 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de 
între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale. 
 
 
 
 

N. ÎMPREJMUIRI 
 

Împrejmuirile spre strad  vor fi transparente, cu în l imi de 2.00 metri din care un 
soclu de 0.60 m., i vor fi dublate cu un gard viu. Accesul în incint  va fi organizat prin 
retragerea por ilor de acces pentru asigurarea spa iului de sta ionare a vehiculelor 
înainte de intrarea în incint . 

 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

O. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

POT maxim admis  = 60% 
 

P. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT – 
 

CUT maxim admis  = 1,8. 
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Func iunea dominant  a acestei zone include c ile de comunica ie.  
 

 Zona include subzona   Cc - c i de comunica ie rutiere i construc ii aferente 
 Func iuni complementare :  

V3 - spa ii verzi  
- re ele tehnico-edilitare 

 

 
 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

 Unit i specializate i autorizate în transport; 
 Utiliz ri specifice c ilor de comunica ie: 

o - benzi pentru bicicli ti  
o - spa ii pentru sta ionare (inclusiv alveole pentru transport în comun) 
o -  parcaje, garaje, trotuare 
o - echipamente de reglementare a circula iei publice 
o - planta ii de protec ie, vegeta ie joas  de aliniament 

 Re ele tehnico-edilitare 
 

B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

 Activit ile desf urate în zona c ilor de comunica ie vor respecta normele de 
prevenire i stingere a incendiilor în localit i, aspecte reglementate prin legisla ia în 
vigoare:  

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998;  
- OG nr. 60/1997;  
- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 

 Activit ile desf urate în zona c ilor de comunica ie vor respecta normele 
privind limitele admisibile ale emisiei de noxe în atmosfer  (gaze poluante i poluare 
acustic  generate de trafic). 

 
 

C. UTILIZ RI INTERZISE 
 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 
 Autorizarea execut rii construc iilor în zonele propuse pentru modernizarea 

intersec iilor pân  la elaborarea documenta iilor de specialitate i aprobarea lor, care 
vor preciza viitorului aliniament orientat spre intersec ii. Autorizarea execut rii 
construc iilor va avea loc dup  ridicarea interdic iei temporare de construire. 

 Activit i incompatibile cu profilul zonei, care pot perturba func ionarea acesteia.  
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SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 

A CL DIRILOR   
 
 

PRESCRIP II GENERALE   
 
 

D. CONDI II DE AMPLASARE  
 

 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. 

 Amplasarea pe parcel  i regimul tehnic al echipamentelor i construc iilor se va 
face cu respectarea normelor tehnice legale specifice. 

 Pentru amplasarea i dimensionarea spa iilor verzi i a planta iilor de aliniament 
se vor elabora i se vor supune aprob rii documenta ii de urbanism PUZ sau PUD.  
 

E. SPA II PENTRU PARCARE 
 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 

numai în afara circula iilor publice; 
 Amplasarea i dimensionarea parcajelor se va face cu respectarea prevederilor 

Normativului P 132-93.  
 
F. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  

 

 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 
alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.  
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Aceast  zon  cuprinde spa ii verzi amenajate, spa ii verzi naturale,  spa ii 
plantate de protec ie i spa ii pentru agrement i sport, pentru care se manifest  în 
prezent un interes în cre tere din partea popula iei  
 

 Zona include subzonele :   
V1  - zona agrement, sport; 
V1p - zona agrement, sport situat  în interiorul ariei de protec ie a monumentelor 
istorice; 
V2  - zona parcuri i gr dini publice, pietonale agrementate;  
V3  - zona planta ii de protec ie;  
Vn  - planta ii naturale, zon  protejat  cu valoare peisagistic ;  
Vp  - p dure;  

 

 Func iuni complementare :  
 

IS.sv - servicii 
IS.sp - servicii 
Cc - c i de comunica ie  
EX1 - zone de protec ie ale patrimoniului natural i construit: arheologic , 
peisagistic , etc 
 

 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

V1+V1p 
 

 Amenaj ri pentru sport în spa ii descoperite i acoperite, anexele necesare i 
alte activit i legate direct de activitatea sportiv .   

 Amenaj ri i dot ri pentru activit i culturale, expozi ii, spectacole în aer liber.   
 Spa ii amenajate pentru servicii de comer  cu am nuntul, alimenta ie public .  
 Spa ii pentru administrarea zonei, grupuri sanitare publice.  
 Perdele de protec ie. 
 Re ele tehnico-edilitare.  
 Parcare pentru transport i aprovizionare; 

 

V2 
 

 Mobilier urban, amenaj ri pentru sport, joc i odihn .   
 Planta ii de protec ie 
 Planta ii decorative în zona central  
 Re ele tehnico-edilitare 
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B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

 Se admit amenaj ri pentru sport, amenaj ri i dot ri pentru activit i culturale, 
expozi ii, spectacole, cu condi ia neîmprejmuirii lor sau a separ rilor fizice pe 
limita unit ilor func ionale.   

 Construc iile i amenaj rile compatibile cu func iunea zonei s  nu dep easc  
15% din totalul zonei verzi. 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face numai dup  elaborarea i aprobarea documenta iilor PUD.  

 Specificul desf urar rii activit ilor în zonele verzi amenajate impune prin 
defini ie tratarea ambiental  corespunz toare a cadrului construit i amenajat – 
vizibil din spa iul public.   

 Toate construc iile i amenaj rile compatibile cu func iunea zonei trebuie s  
asigure protec ia i punerea în valoare a ecosistemului. 

 
C. UTILIZ RI INTERZISE 

 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 
 Orice schimb ri în func iunea zonelor de spa iu verde public. 
 Orice activit i care duc la degradarea solului i vegeta iei, sau care aduc 

prejudicii cadrului natural 
 Activit i poluante, cu risc tehnologic sau care produc disconfort desf ur rii 

activit ilor în zonele verzi 
 Activit i incompatibile cu profilul zonei, care pot perturba func ionarea acesteia 

sau care sunt incomode prin traficul generat.  
 Amplasarea unit ilor care pot produce disconfort vizual (tonete, tarabe) adiacent 

aleilor i trotuarelor în interiorul zonelor verzi. 
 Depozitarea de eurilor de orice fel pe toat  suprafa a zonelor verzi.  

 

SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 
A CL DIRILOR   

 

PRESCRIP II GENERALE   
 

D. CONDI II DE AMPLASARE 
 

Conform documenta iilor aprobate PUD. 

E. CIRCULA II I ACCESE 
 

Se va asigura accesul carosabil i pietonal din c ile de comunica ie publice. 
În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa iile publice a 

persoanelor cu dizabilit i sau cu dificult i de deplasare. 
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F. SPA II PENTRU PARCARE 

 

 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 
numai în afara circula iilor publice; 

 Vor fi prev zute locuri de parcare pentru :  
-   Complex sportiv, s li competi ie - 1 loc de parcare la 5-20 locuri.  
-   Stadion, patinoar, popic rie - 1 loc de parcare la 30 persoane.   
-   Unit i de agrement - 1 loc de parcare la 10-30 persoane  
- În func ie de capacitatea unit ii se va asigura parcare pentru 1-3 autocare.     
-   Construc ii de turism de toate tipurile : 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de 

cazare.  
-   Moteluri :  4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.   

G. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
În l imea maxim  admis  în planul fa adei este de 10,00 m la corni . 

H. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 
 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 

normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Autorizarea execut rii 
construc iilor trebuie s  urm reasc  îmbun t irea caracterului compozi ional – 
volumetric i ridicarea nivelului de reprezentare al spa iului public.
 

 

I. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 

alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.   
 

 

J. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 
 Spa iile libere vizibile din circula iile publice vor fi tratate corespunz tor . 
 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de 

între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale. 

K. ÎMPREJMUIRI 
Împrejmuirile vor fi transparente, gard viu sau decorative, de 2,00 m în l ime. 
 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

L. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

POT maxim admis  = 15% 
 

M. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT – 
 

 locuin e individuale mici P,  P+1E+M; 
CUT maxim admis  = 0,2. 
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 Cu subzonele : 
GC1 -zona construc iilor i amenaj rilor izolate pentru gospod rie comunal  
(platforma ecologic  de depozitare a de eurilor, sta ie de epurare, cimitire); 
GC2 - zona construc iilor aferente lucr rilor tehnico-edilitare. 

 

Aceast  zon  cuprinde spa ii pentru desf urarea activit ilor ce apar in 
sectorului de gospod rie comunal  care asigur  echiparea edilitar  a localit ilor i 
administreaz  serviciile de salubritate i cimitirele.     

 

 Pentru buna func ionare a unit ilor de gospod rie comunal  i protec ia 
echipamentelor i instala iilor, se vor delimita zonele de protec ie sanitar  i 
hidrogeologic  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.930 din 2005. Autorizarea 
execut rii construc iilor în zonele de protec ie sanitar  i hidrogeologic  se va face 
numai cu obligativitatea ob inerii avizelor de specialitate. 

 Activit ile desf urate în aceast  zon  vor avea în vedere asigurarea condi iilor 
de igien  conform cu prevederile Ordinului Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  privind mediul de via  al popula iei.   

 Colectarea i transportul de eurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005 
privind depozitarea de eurilor. 

 Pentru asigurarea condi iilor de igien  sanitar , serviciul de salubritate va urm ri:   
-   dotarea gospod riilor individuale cu pubele pentru colectarea i depozitarea 

de eurilor menajere.  
-   amplasarea de containere (co uri de gunoi) stradale pentru colectarea i 

depozitarea de eurilor 
-   crearea de planta ii de protec ie a incintelor serviciului de salubritate vizibile 

din spa iul public. 
-   controlul i interdic ia depozit rii întâmpl toare a de eurilor menajere în zone 

ca : spa ii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în p duri. 
 
 
 
 

SEC IUNEA  I   - UTILIZARE FUNC IONAL    
 

A. UTILIZ RI ADMISE   
 

GC1+GC2 
 

 Construc ii i instala ii utilizate de serviciul de gospod rie comunal .   
 Sta ii de epurare, inclusiv construc ii anexe.   
 Cimitire, inclusiv construc ii anexe.   
 Capel  mortuar , osuar, mausoleu. 
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 Perdele de protec ie. 
 Re ele tehnico-edilitare.  
 Parcare pentru transport i interven ii tehnice de specialitate; 
 Mobilier urban, amenaj ri pentru odihn .   

 
B. UTILIZ RI ADMISE CU CONDI II 
 

GC1+GC2 
 

 Asigurarea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic  în conformitate cu 
prevederile H.G.R. nr.930 din 2005.  

 Alocarea unei suprafe e de minim 8,00 mp pentru un loc de veci în noile cimitire 
pentru asigurarea unui grad mai mare de acoperire cu circula ii carosabile i 
pietonale în incinta cimitirelor, i o densitate corespunz toare a vegeta iei 
ambientale. 

 
C. UTILIZ RI INTERZISE 

 

GC1+GC2 
 

Se interzic urm toarele utiliz ri: 
 Activit i poluante, cu risc tehnologic sau care produc disconfort desf ur rii 

activit ilor în zona de amplasare. 
 Activit i incompatibile cu profilul zonei, care pot perturba func ionarea acesteia 

sau care sunt incomode prin traficul generat.  
 Depozitarea de eurilor de orice fel în afara spa iilor amenajate pe toat  

suprafa a cimitirelor, spa iilor verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor 
locale, în p duri.  

 

SEC IUNEA  II   - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE 
A CL DIRILOR   

 

PRESCRIP II GENERALE   
 

D. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR    
 

GC1+GC2 
 

 Parcelele destinate amplas rii construc iilor i spa iilor pentru birouri vor avea  o 
suprafa  de minim 500 mp i un front la strad  de minim 15,00 m pentru a 
îndeplini condi ia de construibilitate.   

 Pentru amplasarea echipamentelor tehnice se vor elabora documenta ii 
urbanistice (PUZ, PUD) i studii de impact asupra mediului în func ie de specificul 
unit ii amplasate. 

 
 

E. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT   
 

GC1+GC2 
 

Retragerea de la aliniament a construc iilor va fi de minim 6,00 m. 
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F. AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE LIMITELE LATERALE I 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR   
 

GC1+GC2 
 

 Retragerea fa  de limitele laterale i posterioare va fi de minim 6,00 m.  
 Se interzice alipirea cl dirilor tehnice la calcanele construc iilor de pe parcelele 

al turate cu func iuni publice sau de locuit. 
 
 

G. AMPLASAREA CL DIRILOR UNELE FA  DE ALTELE PE ACEEA I 
PARCEL   

 

GC1+GC2 
 

 Cl dirile  vor putea fi amplasate unele fa  de altele la o distan  egal  cu 
jum tate din în l imea cl dirii celei mai înalte, dar nu mai pu in de 6,00 m. 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor se va face cu respectarea 
normelor de prevenire i stingere a incendiilor în localit i, aspecte reglementate prin 
legisla ia în vigoare:  

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998;  
- OG nr. 60/1997;  
- HGR nr. 1739/2006 (modificat  2013) 

 

H. CIRCULA II I ACCESE 
 

GC1+GC2 
 

Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  parcela are 
asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri l ime dintr-o circula ie public  în mod 
direct sau prin servitute, conform destina iei construc iei i cu permiterea accesului 
echipajelor de interven ie în caz de urgen  – ISU.  

I. SPA II PENTRU PARCARE 
 

GC1+GC2 
 

 Sta ionarea autovehiculelor necesare desf ur rii diferitelor activit i se admite 
numai în afara circula iilor publice; 

 Va fi prev zute locuri de parcare:  
- pentru activit i desf urate pe suprafa a de pân  la 100 mp teren - 1 loc 

de parcare la 25mp.  
- pentru activit i desf urate pe suprafa a de 100-1000 mp teren - 1 loc de 

parcare la 150mp.  

J. ÎN L IMEA MAXIM  ADMIS  A CL DIRILOR 
 

În l imea cl dirilor nu va dep i în l imea maxim  admis  a construc iilor 
din unit ile de referin  învecinate. Excep ie de la aceast  reglementare fac 
echipamentele tehnice – co uri i instala ii. 
 
 
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

71

 
 
 
 

K. ASPECTUL EXTERIOR AL CL DIRILOR 
 

 Construc iile trebuie s  se integreze, prin volumetrie i aspect exterior, în 
normele de conformare în raport cu caracterul zonei. Volumele trebuie s  fie simple i 
se vor conforma specificului vecin t ilor. 
 

 Se interzice tratarea diferit  a fa adelor laterale i posterioare fa  de fa ada 
principal .   
  
 

L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR  
 

 Toate cl dirile vor fi racordate la re elele de alimentare cu energie electric , 
alimentare cu ap  i canalizare,  i la sistemul de telecomunica ii.  

 Pie ele cu activit i comerciale vor fi echipate cu dot ri sanitare i dot ri pentru 
serviciul de salubritate.

 Unit ile vor avea asigurat  preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care 
provin din între inerea i func ionarea instala iilor, din parcaje, circula ii i platforme 
exterioare. 

 

 
M. SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE 

 

 În spa iul rezultat prin retragere de la aliniament vor fi planta i arbori în propor ie 
de minim 40% formând de preferin  o perdea vegetal  pe tot frontul incintei. 

 Pe limitele laterale i posterioare ale terenurilor de amplasament vor fi create 
planta ii de protec ie din vegeta ie înalt . 

 Se recomand , din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de 
între inere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condi iilor climatice i 
favorabile faunei locale. 
 
 
 
 

N. ÎMPREJMUIRI 
 

Împrejmuirile spre strad  vor fi transparente, cu în l imi de 2.00 metri din care un 
soclu de 0.60 m., i vor fi dublate cu un gard viu. Accesul în incint  va fi organizat prin 
retragerea por ilor de acces pentru asigurarea spa iului de sta ionare a vehiculelor 
înainte de intrarea în incint . 

 
SEC IUNEA  III   - POSIBILIT I  MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

O. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  - POT - 
 

POT maxim admis  = 50% 
 

P. COEFICIENT  MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  - CUT – 
 

CUT maxim admis  = 1,3. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   PLAN URBANISTIC GENERAL  

ARH.F NEL PÂRVU                                                                                                 COMUNA BL JEL, JUD. SIBIU

O.A.R. 853 / 2004                                                                                         REGULAMENT LOCAL DE URBANISM                 
 

SIBIU, calea Dumbravii 21/59   - mail:  psv_proiect@yahoo.com                                                           PR.NR. 85/2012           FAZA :  P.U.G.

  

72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Terenurile cuprinse în teritoriul administrativ al comunei, în afara teritoriului 
intravilan, se încadreaz  în urm toarele zone:  

 

EX.P - Zone de protec ie ale patrimoniului natural i construit (situri cu valoare  
arheologic , peisagistic , etc) 
EX.F  - Zone de administrare a fondului forestier. 
EX.A  - Zone cu activit i agricole. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

EX.P - ZONE DE PROTEC IE ALE PATRIMONIULUI NATURAL I 
CONSTRUIT (SITURI CU VALOARE ISTORIC , ARHEOLOGIC , 
PEISAGISTIC ) 

 

 
 

 Pentru fiecare monumente istorice situate în zone EX.P se instituie zona de 
protec ie, pentru a se asigura conservarea integrat  a monumentului istoric i a 
cadrului s u construit sau natural. Zona de protec ie este suprafa a de-jur-împrejurul 
monumentului istoric delimitat  cu 500 m în afara localit ilor, m surat  de la limita 
exterioar . 

 ZONE DE INTERES ARHEOLOGIC 
 Regulament de exploatare pentru zonele de interes arheologic (cu poten ial), 

respectiv siturile, ansamblurile i monumentele arheologice înscrise pe Lista 
Monumentelor Istorice, punctele de interes arheologic identificat i zonele de interes 
arheologic. 

 Siturile arheologice care sunt monumente istorice , înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice publicat  în 2004, se afl  sub inciden a Legii 422/2001, 
republicat , fiind supuse reglement rilor i având servitu i specifice în conformitate cu 
legea invocat  mai sus. 

 Pentru punctele cu patrimoniu arheologic identificat înscrise în Registrul 
Arheologic Na ional, orice fel de interven ie (exploatare agricol  sau forestier , 
amenajare funciar , rutier , exploatare a solului sau a subsolului, construc ie i/sau 
amenajare a teritoriului) trebuie s  fie condi ionat  de asisten  arheologic  sau, dup  
caz, de cercetare sau desc rcare de sarcin  arheologic .  

 Zonele de interes arheologic se supun acelora i reguli ca i cele de mai sus, 
dac  se constat , dup  supravegherea arheologic  de c tre arheologi atesta i MCPN, 
c  sunt necesare, în interiorul lor, cercet ri arheologice preventive, de salvare sau 
sistematice;   
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   Referitor la regimul curent de exploatare economic  a terenurilor din extravilan, 
în m sura în care se desf oar  lucr ri care nu afecteaz  situl sau zona de interes 
arheologic, nu se pot impune restric ion ri. Acestea vor interveni în momentul în care 
se schimb  regimul de exploatare – defri ri, exploat ri ale solului (cariere de piatr  
sau argil ), exploat ri miniere, îmbun t iri funciare, formarea unor iazuri sau lacuri de 
acumulare. De asemenea, nu se pot efectua nici un fel de construc ii sub - sau 
supraterane f r  o cercetare arheologic  prealabil . 

 Cu privire la vegeta ie, pentru toate siturile sau zonele de interes arheologic, 
indiferent dac  sunt sau nu înscrise în LMI se poate accepta orice flor  specific  zonei, 
cu respectarea regimului de exploatare men ionat mai sus; 

 Toate aceste observa ii, detaliate, se constituie în mod obligatoriu într-un 
Regulament pentru siturile arheologice, ca parte integrant  a prezentului regulament. 

 Prin prezentul Plan de Urbanism General, se propune introducerea în intravilan 
a suprafe elor cu situri i zone cu poten ial arheologic de toate tipurile conform 
legisla iei în vigoare. 
 

 
 

 Pentru ariile naturale protejate situate în zone EX.P se instituie regim special de 
protec ie i conservare, în conformitate cu prevederile : 

- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare 

- O.U.G. nr.195/2005 privind protec ia mediului aprobat  prin Legea 
265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare 

- Ordin nr.1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie 
natural  protejat  a siturilor de importan  comunitar , ca parte integrant  a re elei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 

 

 Ariile naturale protejate sunt zone terestre, acvatice i/sau subterane, cu 
perimetru legal stabilit i având un regim special i având un regim special de ocrotire 
i conservare, în care exist  specii de plante i animale s lbatice, elemente i 

forma iuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de 
alt   natur , cu valoare ecologic , tiin ific  sau cultural  deosebit , care au un regim 
special de protec ie i conservare, stabilit conform prevederilor legale. 

 

 În Re eaua na ional  de arii protejate este inclus SITUL DE IMPORTAN  
COMUNITAR  ROSCI0118 “MOVILELE DE LA P UCEA“ ca parte integrant  a 
re elei ecologice europene Natura 2000 în România. 
 
 

 În ariile naturale protejate sunt interzise:
- Desf urarea programelor, proiectelor i activit ilor care contravin 

planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate. 
- Schimbarea destina iei terenurilor f r  aprobarea structurilor de 

administrare. 
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 În documenta iile de urbanism va fi prev zut  obligatoriu încadrarea siturilor de 
importan  comunitar  instituite conform Ordinului nr.1964/2007.

 Pentru toate planurile, programele i proiectele care urmeaz  s  se desf oare 
în siturile de importan  comunitar , precum i în vecin tatea acestora, se aplic  
prevederile legale în vigoare  referitoare  la  procedura de realizare a evalu rii de 
mediu pentru planuri i programe i la procedura-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului. 
 

 

 Pentru ariile naturale cu valoare peisagistic  situate în zone EX.P se instituie 
regim de protec ie i conservare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 
privind protec ia mediului aprobat  prin Legea 265/2006, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

 În aceast  categorie se încadreaz  ZONA NATURAL  CU VALOARE 
PEISAGISTIC  I PUNCTE DE BELVEDERE instituit  în jurul localit ii Romane ti pe 
o raz  de 200 m de la limita teritoriului intravilan.

EX.F - ZONE DE ADMINISTRARE A FONDULUI FORESTIER 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenuri cu destina ie 
forestier  este interzis . În mod excep ional, cu avizul organelor administra iei publice 
de specialitate, se pot autoriza numai construc iile necesare între inerii p durilor, 
exploat rilor silvice i culturilor forestiere. La amplasarea acestor construc ii se va avea 
în vedere dezafectarea unei suprafe e cât mai mici din cultura forestier . 

 Reducerea suprafe ei fondului forestier proprietate public  sau privat  este 
interzis , cu excep ia utiliz rilor permise de Codul Silvic. 
 

 Amplasarea construc iilor cu activit i poluante care pot produce prejudicii 
fondului forestier, la distan  mai mic  de 1 km de liziera p durii i pentru care se 
solicit  autoriza ie de construire, se va face cu avizul Regiei Na ionale a P durilor. 

 Construc iile i amenaj rile destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera 
p durilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor i Protec iei Mediului, al Ministerului 
Agriculturii, Alimenta iei i P durilor i al Ministerului Turismului. 
 

 
EX.A - ZONE CU ACTIVIT I AGRICOLE 

 

 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenurile agricole din 
extravilan este permis  conform prevederilor legale : 

- LEGEA nr. 50/1991 (actualizat  i republicat ) privind autorizarea execut rii 
lucr rilor de construc ii.  

- LEGEA nr. 18/1991 actualizat  2013, privind Fondul funciar. 
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 Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenurile agricole din 
extravilan este permis  conform prevederilor legale. 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor cu func iuni agro-industriale pe terenurile 
agricole din extravilan se va face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului 
S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  privind 
mediul de via  al popula iei. 
 

 Autorizarea execut rii construc iilor pe terenuri care au fost rezervate în planuri 
de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucr ri de utilitate public , este 
interzis . 
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- UTR-ul se delimiteaz  conven ional în unit i cu omogenitate morfologic  i 
func ional , cu reglement ri specifice. Definirea UTR-urilor  se fundamenteaz  pe 
stabilirea a 2 parametri determinan i : 

 func iunea dominant  admis  ;  
 configura ia parcelarului i conformarea amplas rii construc iilor pe lot, 

POT i CUT ; 
La schimbarea unuia din ace ti parametri se modific  efectul reglement rilor 

RLU, implicând modificarea reglement rilor specifice i încadrarea Unit ii Teritoriale 
de Referin  în alt  categorie. 

Teritoriul intravilan propus a fost structurat în Unit i Teritoriale de Referin , 
delimitate pe criterii de omogenitate, unitate i rela ii specifice de interdependen  
func ional , i include 17 UTR : 

 UTR   1 LOCALITATEA BL JEL    (TRUP A1 - existent) 

 UTR   2 ZON  AGREMENT-TURISM   (TRUP A2 - existent) 

 UTR   3 ZON  AGREMENT-TURISM   (TRUP A3 - propus) 

 UTR   4 ZON  LOCUIN E + STA IE DE COMPRIMARE 
 GAZE NATURALE BOTORCA   (TRUP A4 - propus)  

 UTR   5 ZON  AGREMENT-TURISM   (TRUP A5 - propus) 

 UTR   6 STA IE DE EPURARE    (TRUP A6 - propus) 

 UTR   7 ZON  LOCUIN E     (TRUP A7 - propus) 

 UTR   8 ZON  LOCUIN E     (TRUP A8 - propus) 

 UTR   9 LOCALITATEA P UCEA    (TRUP B1 - existent) 

 UTR 10 ZON  AGREMENT-TURISM   (TRUP B1-A  - propus 
        spre desfin are) 

 UTR 11 STA IE REGLARE-M SURARE (TRUP B2 - propus) 

 UTR 12 PU URI CAPTARE +  
 STA IE TRATARE AP     (TRUP B3 - propus)  

 UTR 13 ZON  AGREMENT I SPORT   (TRUP B4 - propus) 

 UTR 14 ZON  LOCUIN E     (TRUP B5 - propus) 

 UTR 15 STA IE DE EPURARE    (TRUP B6 - propus) 

 UTR 16 LOCALITATEA ROMANE TI  (TRUP C1 - existent) 

 UTR 17 GRUP CASE     (TRUP C2 - existent) 
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Delimitarea UTR-urilor are la baz  criteriile (conform CON INUTUL CADRU AL 
DOCUMENTA IILOR DE URBANISM - Metodologie elaborat  de Institutul Na ional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism i Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT – 
BUCURE TI) : 

a) Zon  omogen  constituit  istoric, func ional sau fizic.  
b) Omogenitate func ional /func iune predominant /interdependen  
func ional .  
c) Limite fizice existente în teren: naturale (ape, liziere etc.)/construite (axe 
str zi, fronturi etc.).  
d)  Limite cadastrale.  
e) Categorii de interven ie: caracter unitar al reglement rilor, zone de 
extindere intravilan, trupuri izolate etc. 

 

Unit ile teritoriale de referin  sunt prezentate cu specificarea reglement rilor :  

 

A. Prescrip ii de construibilitate caracteristice zonelor i subzonelor func ionale. 
B. Reglement ri i prescrip ii specifice 
C. Obiective de interes public 
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 UTR  1   cuprinde : 
 

EXISTENT 
 

 LOCALITATEA BL JEL - CENTRUL ISTORIC cu subzonele : 
 

IS.AD  - administra ie i servicii publice  - Prim rie 1   
- Sediu poli ie 2  
- Sediu po ta  3  

 

Lp   - zona de locuin e situat  în interiorul centrului istoric – locuin e Parter 
i Parter+1. 

 

Lc   - zona de locuin e situat  în zona central  –Parter+1+M cu parter liber 
 

IS.s  - s n tate i asisten  social  : - Dispensar uman  8 
 

IS.înv  - înv mânt :    - coal  general   6  
- Gr dini   7   

 

IS.C  - cultur  :    - C min cultural  9 
 

IS.ct  - culte :     - Biserica evanghelic   10   
- Parohia reformat   11  
- Biserica reformat   12 
- Biserica ortodox   13 
- Biserica catolic   14 

 

IS.com  - comer  i alimenta ie public  : - Magazin  16   
- Bar  17   
- Bar  18   
- Magazin mixt  19  
- Bar  20   
- Magazin mixt  21 

 

 

 LOCALITATEA BL JEL - SUBZONE : 
 

L1   - zona de locuin e i func iuni complementare  
        – locuin e Parter, P+1E, P+1E+M 
 

IS.sv  - servicii :     - Societate centrale termice  4 
- Dezmembr ri auto  5  

  

As  - servicii i depozite    - Ciuperc rie 26 
 

GC1  - zona construc iilor i amenaj rilor izolate pentru gospod rie comunal  :  
  - Cimitir ortodox  27  

- Cimitir ortodox  28  
- Cimitir evanghelic  29  
- Cimitir reformat  30 
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CC  - c i rutiere i construc iile aferente : DN 14A,  DJ 142B,  DC 17A,  
  Str zi locale principale i secundare, 
  poduri. 
 
 

PROPUS 
 

 LOCALITATEA BL JEL - CENTRUL ISTORIC cu subzonele : 
 

IS.sp  - servicii sport – turism :  - Baz  sportiv  multifunc ional  22  
 

 

 LOCALITATEA BL JEL - SUBZONE : 
L2   - zona de locuin e individuale situate în noile extinderi  

– locuin e Parter, P+1, P+1E+M 
– locuin e individuale P+1E+M  cu 
parter liber 

 

IS.sp  - servicii sport – turism :   - zon  servicii sport, turism  25  
 

V2  - zona parcuri i gr dini publice, pietonale agrementate:  
– parc public  23 

 

V1  - zona agrement, sport :   - zona agrement, sport  24 
 

GC2  - zona construc iilor aferente lucr rilor tehnico-edilitare :  
  - Rezervoare de ap  potabil   31  
 

CC  - c i rutiere i construc iile aferente : DN 14A,  DJ 142B,  DC 17A,  
  Str zi locale principale i secundare, 
  poduri. 
 

T.INS.  - alunec ri de teren, terenuri instabile 
 

 
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI 

POT =45%,  CUT =0,6 (locuin e i dot ri complementare)  
POT =60%,  CUT =0,8 (institu ii publice)  

 

 
 

A. REGLEMENT RI CARACTERISTICE ZONELOR I SUBZONELOR 
FUNC IONALE 

 

 Conform reglement rilor instituite în capitolele :  
 

12.1. IS ZONA INSTITU II PUBLICE I SERVICII 
12.2. L ZONA DE LOCUIN E  
12.3. ID ZONA UNIT I INDUSTRIALE I DE DEPOZITARE  
12.4. A ZONA UNIT I AGRICOLE  
12.5. C ZONA C I DE COMUNICA IE I CONSTRUC II AFERENTE  
12.6. V ZONA SPA II VERZI  
12.7. GC ZONA GOSPOD RIE COMUNAL   

EX.P ZONE DE PROTEC IE ALE PATRIMONIULUI NATURAL I CONSTRUIT  
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.... 
 
 

B. REGLEMENT RI I PRESCRIP II SPECIFICE  UTR 1 
 

1. Acordarea Autoriza iei de construire în cadrul zonei centrului istoric (amplasarea, 
configurarea volumetric , aspectul arhitectural al unor noi cl diri i amenaj ri, 
desfiin area construc iilor parazitare) se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991 
(actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii arhitectural-
ambientale a cl dirilor.   
 

2. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru cl diri administrative cu 
regim de în l ime S+P+1+M   
  

3. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru :  
3.a renovare, reabilitare, între inere în fondul construit. 
3.b reconstruc ii, consolid ri ale construc iilor în fondul construit.  
3.c supraetaj ri i mansard ri la construc ii existente.  
3.d  reconstruc ii, consolid ri ale construc iilor în fondul construit.   

 

4. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru :   
4.a locuin e individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în 

gospod rii individuale, cuplate sau în iruite.  
4.b locuin e individuale P+1E+M  cu parter liber pe amplasamente lotizate, în 

gospod rii individuale sau cuplate.  
4.c servicii publice specifice zonei de locuin e. 
4.d anexe gospod re ti.  
 

5. Se permite conversia locuin elor în alte func iuni cu condi ia p str rii acestei 
func iuni în propor ie de minim 30% din aria construit  desf urat . 
 

6. Se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, în 
limita unei suprafe e desf urate de maxim 250 mp, cu condi ii : 

6.a s  nu desf oare activit i poluante. 
6.b s  nu desf oare activit i de depozitare i produc ie pe terenul liber al 

parcelei.   
6.c s  nu atrag  transporturi grele.  

7. Se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, cu 
suprafe a desf urat  peste 250 mp, în condi iile elabor rii i aprob rii unor 
documenta ii PUD.    

 

8. În noile zone prev zute prin extinderea intravilanului, autorizarea construc iilor 
se va face în urma elabor rii documenta iilor PUZ sau PUD.    

 

9. La autorizarea execu iei construc iilor se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  
privind mediul de via  al popula iei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea cl dirilor 
de locuit, i a celor referitori la colectarea, îndep rtarea i neutralizarea de eurilor 
solide. 
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10. La autorizarea execu iei construc iilor se va asigura securitatea construc iilor i 
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 i Ordonan ei guvernului nr. 
2/1994 privind calitatea în construc ii.  

 

11. Autorizarea execu iei construc iilor se va face conform cu reglement rile Legii nr. 
481/2004 privind prevederea unor terenuri i spa ii în scopul realiz rii de ad posturi 
pentru protec ia popula iei în caz de calamit i, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr. 
531/1992 privind realizarea unor m suri de ap rare civil . Se vor respecta prevederile 
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realiz rii ad posturilor de protec ie civil  potrivit 
încadr rii în categoriile de folosin  stabilite conform legii. 

 

12. În vederea asigur rii dezvolt rii controlate i echip rii cu echipamentele edilitare 
necesare, precum i pentru dezvoltarea compact  a noilor extinderi, se define te 
intravilanul localit ii ca suprafa a de teren compact  – ocupat  sau destinat  
amplas rii construc iilor i amenaj rilor legal aprobate – stabilit  prin aprobarea 
Planului Urbanistic General, i care atrage r spunderea autorit ilor locale pentru 
echiparea tehnico-edilitar  i asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.   

 

13. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenurile agricole din 
extravilan este posibil  respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de 
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activit ilor 
agricole, autorit ile administra iei publice locale vor urm ri, la emiterea autoriza iei de 
construire, gruparea suprafe elor de teren destinate construc iilor.   

 

14. Se instituie interdic ie temporar  de construire în zona de extindere a 
intravilanului din sudul localit ii Bl jel, conform Studiului Local al factorilor de risc, 
pân  la executarea lucr rilor necesare de stabilizare a terenului.  

 

15. Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea interesului public 
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate public  i realizarea 
lucr rilor cu caracter public  

 

16. Se pot autoriza lucr ri de utilitate public  numai pe baza documenta iilor de 
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documenta iilor urbanistice pentru amplasarea 
obiectivelor de utilitate public  se va face numai dup  stabilirea statutului juridic al 
terenurilor. Pentru opera iuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unit ii 
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicat ) 
privind exproprierea pentru cauz  de utilitate public . 

 

17. Realizarea obiectivelor de utilitate public  impune identificarea terenurilor aflate 
în proprietate public  i rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de 
proprietate public  apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale, asupra 
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul 
privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale este alc tuit din bunuri aflate în 
proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul 
sau unit ile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privat .  
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18. Amplasarea obiectivelor de utilitate public  trebuie s  respecte principiul 
compatibilit ii între destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei de 
amplasare. 

 

19. Autorizarea construc iilor provizorii (chio curi, tonete) se face pe perioad  
determinat , pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, f r  a afecta 
func ionalitatea zonei, i prin respectarea compatibilit ii, a indicilor POT i CUT, a 
regulilor privind amplasarea fa  de construc ii, c i de acces, spa ii plantate amenajate, 
locuri de joac  pentru copii, parcaje, platforme gospod re ti.  

 

20. Pentru atingerea nivelului de suprafe e normate pentru spa ii verzi, se pot 
autoriza lucr ri de amenajare, plantare în toate zonele func ionale (zona de locuit, zona 
de produc ie, spa ii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone 
de protec ie, zone cu valoare peisagistic ). Se pot autoriza lucr ri de amenajare de 
puncte gospod re ti dotate cu pubele pentru depozitarea i colectarea de eurilor 
stradale.  

 

21. Se pot autoriza lucr ri de reabilitare, amenajare, mobilare i între inere a spa iilor 
libere sau plantate dintre construc ii, a locurilor de joac  pentru copii, a platformelor 
gospod re ti.   

 

22. Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai cu asigurarea racord rii 
noilor consumatori la re elele edilitare (alimentare cu ap , canalizare, alimentare cu 
energie electric ) cu derog rile corespunz toare (art.27 - HGR 525/1996).  

 

23. Autorizarea execut rii lucr rilor de completare i modernizare a echipamentelor 
tehnico-edilitare se va face pe baza documenta iilor de specialitate i cu aprobarea 
structurilor de avizare. 

24. Se interzice montarea suprateran  pe domeniul public a echipamentelor tehnice 
care fac parte din sistemele de alimentare cu ap , energie electric , termoficare, 
telecomunica ii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutier  i altele 
de aceast  natur .

25. Se interzice amplasarea re elelor edilitare - conducte de alimentare cu apa i de 
canalizare, sisteme de transport gaze, i ei sau alte produse petroliere, re ele termice, 
electrice, de telecomunica ii i infrastructuri ori alte instala ii sau construc ii de acest 
gen - pe stâlpi de iluminat public i de distribu ie a curentului electric, pe planta ii de 
aliniament, pe elemente de fa ad  ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de 
aceast  natur . 

26. Autorizarea execut rii construc iilor va respecta prevederile privind 
reglementarea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic  - H.G.R. nr. 930/2005 
care înlocuie te H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul i m rimea zonelor de protectie sanitar  i hidrogeologic  (în temeiul Legii 
apelor nr. 310/2004 care completeaz  i modific  Legea nr. 107/1996).

27. Autorizarea construc iilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform 
avizului de specialitate al structurilor de avizare i cu respectarea normelor tehnice de 
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 i Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 
80/N/1996).
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28. Autorizarea construc iilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate public . 
 

29. Amplasarea stâlpilor pentru re ele i instala ii aeriene trebuie s  respecte 
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998. 

 

30. Se pot autoriza lucr ri de modernizare i extindere a re elei stradale a localit ii. 
 

31. Se pot autoriza lucr ri de amenajare a intersec iilor i de realizare a parcajelor în 
locuri special amenajate în afara benzilor de circula ie i a trotuarelor, amplasate de 
comun acord cu Poli ia rutier , i cu respectarea reglement rilor privind asigurarea 
vizibilit ii pe c ile de comunica ie, i semnalizarea conform normelor. 

32. În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, 
se va previziona realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacent  la o distan  de maxim 250 metri.

33. Autorizarea execut rii construc iilor care, prin destina ie, necesit  spa ii de 
parcare, se emite numai dac  exist  posibilitatea realiz rii acestora în afar  domeniului 
public. 

34. Autorizarea execut rii construc iilor care intr  în zona de protec ie a 
infrastructurii c ilor de comunica ie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor 
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996. 

35. Autorizarea execut rii construc iilor în apropierea apelor de suprafa  se va face 
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completeaz  i modific  Legea nr. 
107/1996) i a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuie te H.G.R. nr. 101/1997) 
referitoare la condi ii, m suri i distan e de protec ie privind apele de suprafa , ca 
poten iale surse de alimentare cu ap . Autorizarea construc iilor în zona de protec ie a 
acestora se va face numai cu avizul primarului i autorit ii de gospod rire a apelor i 
cu asigurarea m surilor de ap rare a construc iilor respective împotriva inunda iilor, a 
m surilor de prevenire a deterior rii calit ii apelor de suprafa a i subterane, de 
respectare a zonelor de protec ie fa  de malurile cursurilor de apa i fa  de lucr rile 
de gospod rire i de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 i art. 7 
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situa ii se 
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P. 

36. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protec ie a 
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Bl jel, este de 5m.

37. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenuri cu destina ie 
forestier  este interzis . În mod excep ional, cu avizul organelor administra iei publice 
de specialitate, se pot autoriza numai construc iile necesare între inerii p durilor, 
exploat rilor silvice i culturilor forestiere. La amplasarea acestor construc ii se va avea 
în vedere dezafectarea unei suprafe e cât mai mici din cultura forestier .

38. Construc iile i amenaj rile destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera 
p durilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor i Protec iei Mediului, al Ministerului 
Agriculturii, Alimenta iei i P durilor i al Ministerului Turismului. 
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39. Amplasarea construc iilor cu activit i poluante care pot produce prejudicii 
fondului forestier, la distan  mai mic  de 1 km de liziera p durii i pentru care se 
solicit  autoriza ie de construire, se va face cu avizul Regiei Na ionale a P durilor. 

40. Reducerea suprafe ei fondului forestier proprietate public  sau privat  este 
interzis , cu excep ia utiliz rilor permise de Codul Silvic.

41. Autorizarea execut rii construc iilor în zona surselor de ap , a sta iilor de 
înmagazinare ap , a sta iilor de epurare ape uzate i a platformelor de colectare 
selectiv  a de eurilor menajere se va face cu respectarea distan elor minime de 
protec ie sanitar  conform prevederilor  Ordinului 119/2014 al Ministerului S n t ii. 
Distan ele minime de protec ie sanitar  între teritoriile protejate i unit i care produc 
riscuri asupra san t ii popula iei sunt: 

41.a Depozite controlate de de euri periculoase i nepericuloase....1000m
41.b  Ad posturi pentru animale, inclusiv comunitare........................   100m
41.c  Sta ii de epurare a apelor uzate................................................   300m
41.d  Depozitele de combustibil, fier vechi i ateliere de t iat lemne 
 ..................................................................................................     50m
41.e  Cimitire .....................................................................................     50m

42. Se instituie zone de protec ie a platformelor meteorologice pe distan a de 30m, 
cu interzicerea execut rii oric ror construc ii sau instala ii supraterane. Amplasarea pe 
o distan  de pân  la 500 m în jurul zonei de protec ie a construc iilor mai înalte decît 
1/6 din distan a dintre construc ie i limita zonei de protec ie, de re ele de inalta 
tensiune sau de telecomunica ii, de obiective care emit în atmosfer  fum sau pulberi, 
de sisteme de iriga ii prin aspersiune, ca i plantarea de perdele forestiere se face 
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica central  din 
domeniul apelor.

43. Este interzis  r spândirea neorganizat , direct pe sol (cur i, gr dini, str zi, locuri 
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de ap , a apelor uzate menajere, fecaloid - 
menajere i industriale. Este interzis  deversarea apelor uzate în zona de protec ie 
sanitar  a surselor i a instala iilor centrale de alimentare cu ap . 

 

44. Se instituie zon  de protectie sanitara cu regim sever pentru sta iile de pompare, 
instala iile de îmbun t ire a calit ii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, sta ii de 
dezinfec ie i altele asemenea -, sta iile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele 
îngropate, aduc iunile i re elele de distribu ie  astfel : 

44.a  Sta ii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cl dirilor. 
44.b  Instala ii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instala iei. 
44.c  Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cl dirilor. 
44.d  Aduc iuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora. 
44.e  Conducte din re elele de distribu ie, 3 m. 

 

45. Se instituie zon  de protec ie sanitar  cu regim sever pentru capt rile de ap  
care exploateaz  acvifere freatice pe o distan  de 50m amonte, 20m aval i 20m 
lateral de captare în cazul forajelor i drenurilor.  
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În cazul capt rilor de izvoare zona de protec ie sanitar  cu regim sever este 

dimensionat  la 50m amonte i 20m lateral de captare.
 

46. Pentru forajele care exploateaz  acvifere de adâncime sub presiune i care 
realizeaz  condi iile de izolare a stratului captat fa  de suprafa a terenului i fa  de 
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protec ie 
sanitar  cu regim sever, care va fi circular , cu centrul în foraj i raza de 10 m. 

 

47. Terenurile aflate în zonele de protec ie sanitar  pot fi exploatate agricol, cu 
excep ia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesit  
folosirea de fertilizatori i pesticide i care, prin fixarea sau concentrarea de substan e 
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale. 

48. Pentru unit ile care, prin specificul activit ii lor, necesit  protec ie special : 
spitale, centre de s n tate, centre de diagnostic, centre multifunc ionale, ambulatorii 
de specialitate, cre e, gr dini e, coli, se asigur  o zon  de protec ie sanitar  fa  de 
locuin e, arterele de circula ie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilit  prin 
studii de impact. 
 

49. Se instituie zon  de protec ie i de siguran  fa  de liniile electrice aeriene 
(LEA). Distan ele minime de protec ie sunt : 

49.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
49.b  Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m

50. Zonele de protec ie definite la pct. 14, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 49 sunt sub 
interdic ie definitiv  de construire. Interdic ia definitiv  de construire înceteaz  
odat  cu înl turarea condi iilor care au generat-o.

51. Autorizarea execut rii construc iilor în zonele expuse la riscuri tehnologice 
generate de procese industriale sau agricole, este interzis . 

52. Autorizarea execut rii construc iilor care, prin natura i destina ia lor, pot genera 
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat 
conform prevederilor legale. 

53. Se permite conversia sau extinderea unit ilor productive în alte func iuni cu 
condi ia diminu rii surselor de poluare.

54. Se pot autoriza lucr ri de construc ie destinate conversiei sau extinderii unit ilor 
productive în alte func iuni cu condi ia diminu rii surselor de poluare.

55. Se pot autoriza construc ii pentru activit i de mic  industrie cu specific 
manufacturier. 

56. Se pot autoriza construc ii pentru activit i productive bazate pe stimularea 
ini iativei private condi ionat de  
 

   - realizarea de documenta ii PUZ i PUD. 
- s  nu desf oare activit i poluante 
- s  nu atrag  transporturi grele 
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57. Se pot autoriza construc ii pentru depozitare cu vânzare en-gros. 

58. Se pot autoriza construc ii pentru activit i de mic  de produc ie, activit i 
comerciale i de prest ri servicii, precum sp l torii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, 
ateliere de tâmpl rie cu respectarea prevederilor privind distan a minim  de 15m fa  
de cl dirile de locuit i realizarea de sisteme de limitare a nocivit ilor - precum planta ii 
de protec ie i sisteme de re inere i filtrare). 

59. Se pot autoriza ad posturi pentru cre terea animalelor în cur ile persoanelor 
particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) i 
cel mult 50 de p s ri, care nu au asigurate apa curent  i canalizarea în sistem 
centralizat, cu respectarea distan ei minime de 10m fa  de cea mai apropiat  locuin  
învecinat  i se exploateaz  astfel încât s  nu produc  poluarea mediului i risc pentru 
s n tatea vecinilor. 

60. Se pot autoriza ad posturi pentru cre terea animalelor în cur ile persoanelor 
particulare, de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 15 capete ovine sau 
caprine, 5 capete porcine i cel mult 50 de p s ri, care au asigurate apa curent  i 
canalizarea în sistem centralizat, cu respectarea distan ei minime de 10m fa  de cea 
mai apropiat  locuin  învecinat  i se exploateaz  astfel încât s  nu produc  poluarea 
mediului i risc pentru s n tatea vecinilor. 

61. În zonele verzi se pot autoriza construc ii noi pentru sport, turism, amenaj ri i 
dot ri pentru activit i culturale, expozi ii, spectacole, cu condi ia neîmprejmuirii lor sau 
a separ rilor fizice pe limita unit ilor func ionale, respectând ocuparea unei suprafe e 
de maxim 15% din totalul zonei i principiul compatibilit ii cu zona de amplasare. 

62. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face numai dup  elaborarea i aprobarea documenta iilor PUZ i PUD. 

63. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face cu tratarea ambiental  corespunz toare a cadrului construit i amenajat – vizibil 
din spa iul public. 

64. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face cu asigurarea protec iei i punerii în valoare a ecosistemului. 

65. Colectarea i transportul de eurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005 
privind depozitarea de eurilor. 

66. Pentru asigurarea condi iilor de igien  sanitar , serviciul de salubritate va urm ri:   
-   dotarea gospod riilor individuale cu pubele pentru colectarea i depozitarea 

de eurilor menajere.  
-   amplasarea de containere (co uri de gunoi) stradale pentru colectarea i 

depozitarea de eurilor 
-   crearea de planta ii de protec ie a incintelor serviciului de salubritate vizibile 

din spa iul public. 
-   controlul i interdic ia depozit rii întâmpl toare a de eurilor menajere în zone 

ca : spa ii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în p duri. 
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C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 1 

 
 

 Unit i de prest ri servicii   
 

 Unit i de comer  i alimenta ie public   
 

 Amenaj ri i dot ri pentru activit i culturale, expozi ii, spectacole în 
corelare cu realizarea de spa ii verzi cu caracter de parc public i amenajarea de 
pietonale agrementate. 

 

 Spa ii verzi pentru agrement i sport în sudul localit ii – asocierea activit ilor 
de turism, sport, cu dot ri pentru comer  i alimenta ie public , pe fondul 
asigur rii spa iilor plantate i al asigur rii infrastructurii de re ele tehnico-edilitare 
necesare.  

 

 În condi iile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atr g toare – este 
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul c ilor de 
comunica ie pentru punerea în valoare a peisajului natural i avifaunistic, cu efect 
complementar promov rii turismului local.   

 

 Amenaj ri necesare în zona central  
 

 Îmbun t irea sistemului de re ele tehnico-edilitare la nivelul localit ii   
 

 Lucr ri de modernizare a c ilor de comunica ie rutiere, realizarea planta iilor 
de protec ie i a spa iilor de parcare publice, modernizarea i semnalizarea 
intersec iilor.  

 

 Realizarea re elei de dot ri stradale pentru colectarea i depozitarea 
de eurilor menajere din spa iul public.   

 

 Stabilizarea terenurilor din zona cu alunec ri de teren din sudul localit ii. 
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.... 
 
 
 
 

 

 UTR  9   cuprinde : 

 

EXISTENT 
 

 LOCALITATEA P UCEA - CENTRUL ISTORIC cu subzonele : 
 

IS.AD  - administra ie i servicii publice  - Sediu poli ie 1    
 

Lp   - zona de locuin e situat  în interiorul centrului istoric – locuin e Parter 
i Parter+1. 

 

Lc   - zona de locuin e situat  în zona central  –Parter+1+M cu parter liber 
 

IS.s  - s n tate i asisten  social  : - Dispensar uman  3 
 

IS.înv  - înv mânt :    - coal  general   2  
 

IS.C  - cultur  :    - C min cultural  4 
 

IS.ct  - culte :     - Biserica evanghelic   6   
- Biserica reformat   7 
- Biserica ortodox   5 

 

IS.com  - comer  i alimenta ie public  : - Magazin  8   
- Magazin mixt  1  
- Magazin mixt  9 

 
 
 
 

 

 LOCALITATEA P UCEA  - SUBZONE : 
 

L1   - zona de locuin e i func iuni complementare  
        – Locuin e Parter, P+1E, P+1E+M 
 

GC1  - zona construc iilor i amenaj rilor izolate pentru gospod rie comunal  :  
  - Cimitir ortodox  11  

- Cimitir 12  
 

CC  - c i rutiere i construc iile aferente : DC 17  
  Str zi locale principale i secundare, 
  poduri. 
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.... 
 
 
 
 

 

PROPUS 

 
 

 LOCALITATEA P UCEA - SUBZONE : 
 

L2   - zona de locuin e individuale situate în noile extinderi  
– locuin e Parter, P+1, P+1E+M 
– locuin e individuale P+1E+M  cu 
parter liber 

 

IDp  - zona de unit i productive   -  Parc solar cu  
        panouri fotovoltaice  10 
 

V1  - zona agrement, sport :   - zona agrement, sport  14 
        - zona agrement, sport  15 
 

GC2  - zona construc iilor aferente lucr rilor tehnico-edilitare :  
  - Sta ie reglare-m surare  13  
 

CC  - c i rutiere i construc iile aferente : DC 17  
  Str zi locale principale i secundare, 
  poduri. 
 

T.INS.  - alunec ri de teren, terenuri instabile 
 

 
 

 
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI 

POT =45%,  CUT =0,6 (locuin e i dot ri complementare)  
POT =60%,  CUT =0,8 (institu ii publice)  

 

 
 
A. REGLEMENT RI CARACTERISTICE ZONELOR I SUBZONELOR 

FUNC IONALE 
 

 Conform reglement rilor instituite în capitolele :  
 

12.1. IS ZONA INSTITU II PUBLICE I SERVICII 
12.2. L ZONA DE LOCUIN E  
12.3. ID ZONA UNIT I INDUSTRIALE I DE DEPOZITARE  
12.4. A ZONA UNIT I AGRICOLE  
12.5. C ZONA C I DE COMUNICA IE I CONSTRUC II AFERENTE  
12.6. V ZONA SPA II VERZI  
12.7. GC ZONA GOSPOD RIE COMUNAL   

EX.P ZONE DE PROTEC IE ALE PATRIMONIULUI NATURAL I CONSTRUIT  
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B. REGLEMENT RI I PRESCRIP II SPECIFICE  UTR 9 
 

1. Acordarea Autoriza iei de construire în cadrul zonei centrului istoric (amplasarea, 
configurarea volumetric , aspectul arhitectural al unor noi cl diri i amenaj ri, 
desfiin area construc iilor parazitare) se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991 
(actualizat ), privind autorizarea execut rii construc iilor, a Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice i a Legii 146/2013 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii arhitectural-
ambientale a cl dirilor.   
 

2. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru cl diri administrative cu 
regim de în l ime S+P+1+M   
  

3. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru :  
3.a renovare, reabilitare, între inere în fondul construit. 
3.b reconstruc ii, consolid ri ale construc iilor în fondul construit.  
3.c supraetaj ri i mansard ri la construc ii existente.  
3.d  reconstruc ii, consolid ri ale construc iilor în fondul construit.   

 

4. Este admis  autorizarea lucr rilor de construire pentru :   
4.a locuin e individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în 

gospod rii individuale, cuplate sau în iruite.  
4.b locuin e individuale P+1E+M  cu parter liber pe amplasamente lotizate, în 

gospod rii individuale sau cuplate.  
4.c servicii publice specifice zonei de locuin e. 
4.d anexe gospod re ti.  
 

5. Se permite conversia locuin elor în alte func iuni cu condi ia p str rii acestei 
func iuni în propor ie de minim 30% din aria construit  desf urat . 
 

6. Se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, în 
limita unei suprafe e desf urate de maxim 250 mp, cu condi ii : 

6.a s  nu desf oare activit i poluante. 
6.b s  nu desf oare activit i de depozitare i produc ie pe terenul liber al 

parcelei.   
6.c s  nu atrag  transporturi grele.  

7. Se admit func iuni comerciale, servicii profesionale i mici prest ri servicii, cu 
suprafe a desf urat  peste 250 mp, în condi iile elabor rii i aprob rii unor 
documenta ii PUD.    

 

8. În noile zone prev zute prin extinderea intravilanului, autorizarea construc iilor 
se va face în urma elabor rii documenta iilor PUZ sau PUD.    

 

9. La autorizarea execu iei construc iilor se vor respecta prevederile Ordinului 
Ministerului S n t ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igien  i S n tate Public  
privind mediul de via  al popula iei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea cl dirilor 
de locuit, i a celor referitori la colectarea, îndep rtarea i neutralizarea de eurilor 
solide. 
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10. La autorizarea execu iei construc iilor se va asigura securitatea construc iilor i 
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 i Ordonan ei guvernului nr. 
2/1994 privind calitatea în construc ii.  

 

11. Autorizarea execu iei construc iilor se va face conform cu reglement rile Legii nr. 
481/2004 privind prevederea unor terenuri i spa ii în scopul realiz rii de ad posturi 
pentru protec ia popula iei în caz de calamit i, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr. 
531/1992 privind realizarea unor m suri de ap rare civil . Se vor respecta prevederile 
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realiz rii ad posturilor de protec ie civil  potrivit 
încadr rii în categoriile de folosin  stabilite conform legii. 

 

12. În vederea asigur rii dezvolt rii controlate i echip rii cu echipamentele edilitare 
necesare, precum i pentru dezvoltarea compact  a noilor extinderi, se define te 
intravilanul localit ii ca suprafa a de teren compact  – ocupat  sau destinat  
amplas rii construc iilor i amenaj rilor legal aprobate – stabilit  prin aprobarea 
Planului Urbanistic General, i care atrage r spunderea autorit ilor locale pentru 
echiparea tehnico-edilitar  i asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.   

 

13. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenurile agricole din 
extravilan este posibil  respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de 
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activit ilor 
agricole, autorit ile administra iei publice locale vor urm ri, la emiterea autoriza iei de 
construire, gruparea suprafe elor de teren destinate construc iilor.   

 

14. Se instituie interdic ie temporar  de construire în zona limitrof  intravilanului 
propus din sudul localit ii P ucea, conform Studiului Local al factorilor de risc, pân  la 
executarea lucr rilor necesare de stabilizare a terenului.  

 

15. Autorizarea execu iei construc iilor se va face cu respectarea interesului public 
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate public  i realizarea 
lucr rilor cu caracter public  

 

16. Se pot autoriza lucr ri de utilitate public  numai pe baza documenta iilor de 
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documenta iilor urbanistice pentru amplasarea 
obiectivelor de utilitate public  se va face numai dup  stabilirea statutului juridic al 
terenurilor. Pentru opera iuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unit ii 
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicat ) 
privind exproprierea pentru cauz  de utilitate public . 

 

17. Realizarea obiectivelor de utilitate public  impune identificarea terenurilor aflate 
în proprietate public  i rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de 
proprietate public  apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale, asupra 
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul 
privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale este alc tuit din bunuri aflate în 
proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul 
sau unit ile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privat .  
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18. Amplasarea obiectivelor de utilitate public  trebuie s  respecte principiul 
compatibilit ii între destina ia construc iei i func iunea dominant  a zonei de 
amplasare. 

 

19. Autorizarea construc iilor provizorii (chio curi, tonete) se face pe perioad  
determinat , pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, f r  a afecta 
func ionalitatea zonei, i prin respectarea compatibilit ii, a indicilor POT i CUT, a 
regulilor privind amplasarea fa  de construc ii, c i de acces, spa ii plantate amenajate, 
locuri de joac  pentru copii, parcaje, platforme gospod re ti.  

 

20. Pentru atingerea nivelului de suprafe e normate pentru spa ii verzi, se pot 
autoriza lucr ri de amenajare, plantare în toate zonele func ionale (zona de locuit, zona 
de produc ie, spa ii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone 
de protec ie, zone cu valoare peisagistic ). Se pot autoriza lucr ri de amenajare de 
puncte gospod re ti dotate cu pubele pentru depozitarea i colectarea de eurilor 
stradale.  

 

21. Se pot autoriza lucr ri de reabilitare, amenajare, mobilare i între inere a spa iilor 
libere sau plantate dintre construc ii, a locurilor de joac  pentru copii, a platformelor 
gospod re ti.   

 

22. Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai cu asigurarea racord rii 
noilor consumatori la re elele edilitare (alimentare cu ap , canalizare, alimentare cu 
energie electric ) cu derog rile corespunz toare (art.27 - HGR 525/1996).  

 

23. Autorizarea execut rii lucr rilor de completare i modernizare a echipamentelor 
tehnico-edilitare se va face pe baza documenta iilor de specialitate i cu aprobarea 
structurilor de avizare. 

24. Se interzice montarea suprateran  pe domeniul public a echipamentelor tehnice 
care fac parte din sistemele de alimentare cu ap , energie electric , termoficare, 
telecomunica ii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutier  i altele 
de aceast  natur .

25. Se interzice amplasarea re elelor edilitare - conducte de alimentare cu apa i de 
canalizare, sisteme de transport gaze, i ei sau alte produse petroliere, re ele termice, 
electrice, de telecomunica ii i infrastructuri ori alte instala ii sau construc ii de acest 
gen - pe stâlpi de iluminat public i de distribu ie a curentului electric, pe planta ii de 
aliniament, pe elemente de fa ad  ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de 
aceast  natur . 

26. Autorizarea execut rii construc iilor va respecta prevederile privind 
reglementarea zonelor de protec ie sanitar  i hidrogeologic  - H.G.R. nr. 930/2005 
care înlocuie te H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul i m rimea zonelor de protectie sanitar  i hidrogeologic  (în temeiul Legii 
apelor nr. 310/2004 care completeaz  i modific  Legea nr. 107/1996).

27. Autorizarea construc iilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform 
avizului de specialitate al structurilor de avizare i cu respectarea normelor tehnice de 
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 i Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 
80/N/1996).
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28. Autorizarea construc iilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate public . 
 

29. Amplasarea stâlpilor pentru re ele i instala ii aeriene trebuie s  respecte 
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998. 

 

30. Se pot autoriza lucr ri de modernizare i extindere a re elei stradale a localit ii. 
 

31. Se pot autoriza lucr ri de amenajare a intersec iilor i de realizare a parcajelor în 
locuri special amenajate în afara benzilor de circula ie i a trotuarelor, amplasate de 
comun acord cu Poli ia rutier , i cu respectarea reglement rilor privind asigurarea 
vizibilit ii pe c ile de comunica ie, i semnalizarea conform normelor. 

32. În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, 
se va previziona realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacent  la o distan  de maxim 250 metri.

33. Autorizarea execut rii construc iilor care, prin destina ie, necesit  spa ii de 
parcare, se emite numai dac  exist  posibilitatea realiz rii acestora în afar  domeniului 
public. 

34. Autorizarea execut rii construc iilor care intr  în zona de protec ie a 
infrastructurii c ilor de comunica ie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor 
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996. 

35. Autorizarea execut rii construc iilor în apropierea apelor de suprafa  se va face 
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completeaz  i modific  Legea nr. 
107/1996) i a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuie te H.G.R. nr. 101/1997) 
referitoare la condi ii, m suri i distan e de protec ie privind apele de suprafa , ca 
poten iale surse de alimentare cu ap . Autorizarea construc iilor în zona de protec ie a 
acestora se va face numai cu avizul primarului i autorit ii de gospod rire a apelor i 
cu asigurarea m surilor de ap rare a construc iilor respective împotriva inunda iilor, a 
m surilor de prevenire a deterior rii calit ii apelor de suprafa a i subterane, de 
respectare a zonelor de protec ie fa  de malurile cursurilor de apa i fa  de lucr rile 
de gospod rire i de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 i art. 7 
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situa ii se 
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P. 

36. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protec ie a 
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Bl jel, este de 5m.

37. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor pe terenuri cu destina ie 
forestier  este interzis . În mod excep ional, cu avizul organelor administra iei publice 
de specialitate, se pot autoriza numai construc iile necesare între inerii p durilor, 
exploat rilor silvice i culturilor forestiere. La amplasarea acestor construc ii se va avea 
în vedere dezafectarea unei suprafe e cât mai mici din cultura forestier .

38. Construc iile i amenaj rile destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera 
p durilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor i Protec iei Mediului, al Ministerului 
Agriculturii, Alimenta iei i P durilor i al Ministerului Turismului. 
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39. Amplasarea construc iilor cu activit i poluante care pot produce prejudicii 
fondului forestier, la distan  mai mic  de 1 km de liziera p durii i pentru care se 
solicit  autoriza ie de construire, se va face cu avizul Regiei Na ionale a P durilor. 

40. Reducerea suprafe ei fondului forestier proprietate public  sau privat  este 
interzis , cu excep ia utiliz rilor permise de Codul Silvic.

41. Autorizarea execut rii construc iilor în zona surselor de ap , a sta iilor de 
înmagazinare ap , a sta iilor de epurare ape uzate i a platformelor de colectare 
selectiv  a de eurilor menajere se va face cu respectarea distan elor minime de 
protec ie sanitar  conform prevederilor  Ordinului 119/2014 al Ministerului S n t ii. 
Distan ele minime de protec ie sanitar  între teritoriile protejate i unit i care produc 
riscuri asupra san t ii popula iei sunt: 

41.a Depozite controlate de de euri periculoase i nepericuloase....1000m
41.b  Ad posturi pentru animale, inclusiv comunitare........................   100m
41.c  Sta ii de epurare a apelor uzate................................................   300m
41.d  Depozitele de combustibil, fier vechi i ateliere de t iat lemne 
 ..................................................................................................     50m
41.e  Cimitire .....................................................................................     50m

42. Se instituie zone de protec ie a platformelor meteorologice pe distan a de 30m, 
cu interzicerea execut rii oric ror construc ii sau instala ii supraterane. Amplasarea pe 
o distan  de pân  la 500 m în jurul zonei de protec ie a construc iilor mai înalte decît 
1/6 din distan a dintre construc ie i limita zonei de protec ie, de re ele de înalt  
tensiune sau de telecomunica ii, de obiective care emit în atmosfer  fum sau pulberi, 
de sisteme de iriga ii prin aspersiune, ca i plantarea de perdele forestiere se face 
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica central  din 
domeniul apelor.

43. Este interzis  r spândirea neorganizat , direct pe sol (cur i, gr dini, str zi, locuri 
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de ap , a apelor uzate menajere, fecaloid - 
menajere i industriale. Este interzis  deversarea apelor uzate în zona de protec ie 
sanitar  a surselor i a instala iilor centrale de alimentare cu ap . 

 

44. Se instituie zon  de protectie sanitara cu regim sever pentru sta iile de pompare, 
instala iile de îmbun t ire a calit ii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, sta ii de 
dezinfec ie i altele asemenea -, sta iile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele 
îngropate, aduc iunile i re elele de distribu ie  astfel : 

44.a  Sta ii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cl dirilor. 
44.b  Instala ii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instala iei. 
44.c  Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cl dirilor. 
44.d  Aduc iuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora. 
44.e  Conducte din re elele de distribu ie, 3 m. 

 

45. Se instituie zon  de protec ie sanitar  cu regim sever pentru capt rile de ap  
care exploateaz  acvifere freatice pe o distan  de 50m amonte, 20m aval i 20m 
lateral de captare în cazul forajelor i drenurilor.  
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În cazul capt rilor de izvoare zona de protec ie sanitar  cu regim sever este 

dimensionat  la 50m amonte i 20m lateral de captare.
 

46. Pentru forajele care exploateaz  acvifere de adâncime sub presiune i care 
realizeaz  condi iile de izolare a stratului captat fa  de suprafa a terenului i fa  de 
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protec ie 
sanitar  cu regim sever, care va fi circular , cu centrul în foraj i raza de 10 m. 

 

47. Terenurile aflate în zonele de protec ie sanitar  pot fi exploatate agricol, cu 
excep ia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesit  
folosirea de fertilizatori i pesticide i care, prin fixarea sau concentrarea de substan e 
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale. 

48. Pentru unit ile care, prin specificul activit ii lor, necesit  protec ie special : 
spitale, centre de s n tate, centre de diagnostic, centre multifunc ionale, ambulatorii 
de specialitate, cre e, gr dini e, coli, se asigur  o zon  de protec ie sanitar  fa  de 
locuin e, arterele de circula ie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilit  prin 
studii de impact. 
 

49. Se instituie zon  de protec ie i de siguran  fa  de liniile electrice aeriene 
(LEA). Distan ele minime de protec ie sunt : 

49.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
49.b  Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m

50. Zonele de protec ie definite la pct. 14, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 49 sunt sub 
interdic ie definitiv  de construire. Interdic ia definitiv  de construire înceteaz  
odat  cu înl turarea condi iilor care au generat-o.

51. Autorizarea execut rii construc iilor în zonele expuse la riscuri tehnologice 
generate de procese industriale sau agricole, este interzis . 

52. Autorizarea execut rii construc iilor care, prin natura i destina ia lor, pot genera 
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat 
conform prevederilor legale. 

53. Se permite conversia sau extinderea unit ilor productive în alte func iuni cu 
condi ia diminu rii surselor de poluare.

54. Se pot autoriza lucr ri de construc ie destinate conversiei sau extinderii unit ilor 
productive în alte func iuni cu condi ia diminu rii surselor de poluare.

55. Se pot autoriza construc ii pentru activit i de mic  industrie cu specific 
manufacturier. 

56. Se pot autoriza construc ii pentru activit i productive bazate pe stimularea 
ini iativei private condi ionat de  
 

   - realizarea de documenta ii PUZ i PUD. 
- s  nu desf oare activit i poluante 
- s  nu atrag  transporturi grele 
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57. Se pot autoriza construc ii pentru depozitare cu vânzare en-gros. 

58. Se pot autoriza construc ii pentru activit i de mic  de produc ie, activit i 
comerciale i de prest ri servicii, precum sp l torii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, 
ateliere de tâmpl rie cu respectarea prevederilor privind distan a minim  de 15m fa  
de cl dirile de locuit i realizarea de sisteme de limitare a nocivit ilor - precum planta ii 
de protec ie i sisteme de re inere i filtrare). 

59. Se pot autoriza ad posturi pentru cre terea animalelor în cur ile persoanelor 
particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) i 
cel mult 50 de p s ri, care nu au asigurate apa curent  i canalizarea în sistem 
centralizat, cu respectarea distan ei minime de 10m fa  de cea mai apropiat  locuin  
învecinat  i se exploateaz  astfel încât s  nu produc  poluarea mediului i risc pentru 
s n tatea vecinilor. 

60. Se pot autoriza ad posturi pentru cre terea animalelor în cur ile persoanelor 
particulare, de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 15 capete ovine sau 
caprine, 5 capete porcine i cel mult 50 de p s ri, care au asigurate apa curent  i 
canalizarea în sistem centralizat, cu respectarea distan ei minime de 10m fa  de cea 
mai apropiat  locuin  învecinat  i se exploateaz  astfel încât s  nu produc  poluarea 
mediului i risc pentru s n tatea vecinilor. 

61. În zonele verzi se pot autoriza construc ii noi pentru sport, turism, amenaj ri i 
dot ri pentru activit i culturale, expozi ii, spectacole, cu condi ia neîmprejmuirii lor sau 
a separ rilor fizice pe limita unit ilor func ionale, respectând ocuparea unei suprafe e 
de maxim 15% din totalul zonei i principiul compatibilit ii cu zona de amplasare. 

62. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face numai dup  elaborarea i aprobarea documenta iilor PUZ i PUD. 

63. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face cu tratarea ambiental  corespunz toare a cadrului construit i amenajat – vizibil 
din spa iul public. 

64. Autorizarea execut rii construc iilor i amenaj rilor în zona spa iilor verzi se va 
face cu asigurarea protec iei i punerii în valoare a ecosistemului. 

65. Colectarea i transportul de eurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005 
privind depozitarea de eurilor. 

66. Pentru asigurarea condi iilor de igien  sanitar , serviciul de salubritate va urm ri:   
-   dotarea gospod riilor individuale cu pubele pentru colectarea i depozitarea 

de eurilor menajere.  
-   amplasarea de containere (co uri de gunoi) stradale pentru colectarea i 

depozitarea de eurilor 
-   crearea de planta ii de protec ie a incintelor serviciului de salubritate vizibile 

din spa iul public. 
-   controlul i interdic ia depozit rii întâmpl toare a de eurilor menajere în zone 

ca : spa ii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în p duri. 
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C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 9 

 
 

 Unit i de prest ri servicii   
 

 Unit i de comer  i alimenta ie public   
 

 Amenaj ri i dot ri pentru activit i culturale, expozi ii, spectacole în 
corelare cu realizarea de spa ii verzi cu caracter de parc public i amenajarea de 
pietonale agrementate. 

 

 Spa ii verzi pentru agrement i sport în sudul i estul localit ii – asocierea 
activit ilor de turism, sport, cu dot ri pentru comer  i alimenta ie public , pe 
fondul asigur rii spa iilor plantate i al asigur rii infrastructurii de re ele tehnico-
edilitare necesare.  

 

 În condi iile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atr g toare – este 
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul c ilor de 
comunica ie pentru punerea în valoare a peisajului natural i avifaunistic, cu efect 
complementar promov rii turismului local.   

 

 Amenaj ri necesare în zona central  
 

 Îmbun t irea sistemului de re ele tehnico-edilitare la nivelul localit ii   
 

 Lucr ri de modernizare a c ilor de comunica ie rutiere, realizarea planta iilor 
de protec ie i a spa iilor de parcare publice, modernizarea i semnalizarea 
intersec iilor.  

 

 Realizarea re elei de dot ri stradale pentru colectarea i depozitarea 
de eurilor menajere din spa iul public.   

 

 Stabilizarea terenurilor din zona cu alunec ri de teren din sudul localit ii. 
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