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....

ž UTR

16 cuprinde :

EXISTENT

 LOCALITATEA ROMANEùTI - CENTRUL ISTORIC cu subzonele :
Lp

- zona de locuinĠe situată în interiorul centrului istoric
- locuinĠe Parter úi Parter+1.

Lc

- zona de locuinĠe situată în zona centrală
- Parter, Parter+1+M cu parter liber

IS.înv

- învăĠământ :

- ùcoală generală I-IV 1

IS.ct

- culte :

- Biserica ortodoxă 2
- Oficiu parohial ortodox 3

IS.com

- comerĠ úi alimentaĠie publică :

- Magazin 4

GC1

- zona construcĠiilor úi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală
- Cimitir ortodox 5

 LOCALITATEA ROMANEùTI - SUBZONE :
L1

- zona de locuinĠe úi funcĠiuni complementare
– LocuinĠe Parter, P+1E, P+1E+M

CC

- căi rutiere úi construcĠiile aferente :

DC 17, DC 17A
Străzi locale principale úi secundare,
poduri.

PROPUS

 LOCALITATEA ROMANEùTI - SUBZONE :
L2

- zona de locuinĠe individuale situate în noile extinderi
– locuinĠe Parter, P+1, P+1E+M

GC1

- zona construcĠiilor úi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală
- Cimitir ortodox propus 6

GC2

- zona construcĠiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare :
- StaĠie reglare-măsurare 7
- SRM – Casa operatorului 8

CC

- căi rutiere úi construcĠiile aferente :

DC 17A
Străzi locale principale úi secundare,
poduri.
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INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

POT =45%, CUT =0,6 (locuinĠe úi dotări complementare)
POT =60%, CUT =0,8 (instituĠii publice)
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

IS
L
ID
A
C
V
GC
EX.P

ZONA INSTITUğII PUBLICE ùI SERVICII
ZONA DE LOCUINğE
ZONA UNITĂğI INDUSTRIALE ùI DE DEPOZITARE
ZONA UNITĂğI AGRICOLE
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
ZONA SPAğII VERZI
ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT

B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 16

1. Acordarea AutorizaĠiei de construire în cadrul zonei centrului istoric (amplasarea,
configurarea volumetrică, aspectul arhitectural al unor noi clădiri úi amenajări,
desfiinĠarea construcĠiilor parazitare) se va face cu respectarea Legii nr. 50/1991
(actualizată), privind autorizarea executării construcĠiilor, a Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice úi a Legii 146/2013 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creútere a calităĠii arhitecturalambientale a clădirilor.
2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru clădiri administrative cu
regim de înălĠime S+P+1+M
3. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
3.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
3.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
3.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
3.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
4. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
4.a locuinĠe individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale, cuplate sau înúiruite.
4.b locuinĠe individuale P+1E+M cu parter liber pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale sau cuplate.
4.c servicii publice specifice zonei de locuinĠe.
4.d anexe gospodăreúti.
5. Se permite conversia locuinĠelor în alte funcĠiuni cu condiĠia păstrării acestei
funcĠiuni în proporĠie de minim 30% din aria construită desfăúurată.
6. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, în
limita unei suprafeĠe desfăúurate de maxim 250 mp, cu condiĠii :
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6.a să nu desfăúoare activităĠi poluante.
6.b să nu desfăúoare activităĠi de depozitare úi producĠie pe terenul liber al
parcelei.
6.c să nu atragă transporturi grele.

7. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, cu
suprafeĠa desfăúurată peste 250 mp, în condiĠiile elaborării úi aprobării unor
documentaĠii PUD.
8. În noile zone prevăzute prin extinderea intravilanului, autorizarea construcĠiilor
se va face în urma elaborării documentaĠiilor PUZ sau PUD.
9. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului Min.

SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică privind mediul
de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor de locuit, úi a

celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor solide.
10. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
11. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face conform cu reglementările Legii nr.
481/2004 privind prevederea unor terenuri úi spaĠii în scopul realizării de adăposturi
pentru protecĠia populaĠiei în caz de calamităĠi, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr.
531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Se vor respecta prevederile
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realizării adăposturilor de protecĠie civilă potrivit
încadrării în categoriile de folosinĠă stabilite conform legii.
12. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
13. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este posibilă respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activităĠilor
agricole, autorităĠile administraĠiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaĠiei de
construire, gruparea suprafeĠelor de teren destinate construcĠiilor.
14. Se instituie interdicĠie temporară de construire în zona înconjurătoare
intravilanului propus al localităĠii Romaneúti, până la elaborarea unui studiu de
specialitate úi a documentaĠiei PUZ privind organizarea úi punerea în valoare a acestei
zone.
15. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
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16. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
17. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
18. Amplasarea obiectivelor de utilitate publică trebuie să respecte principiul
compatibilităĠii între destinaĠia construcĠiei úi funcĠiunea dominantă a zonei de
amplasare.
19. Autorizarea construcĠiilor provizorii (chioúcuri, tonete) se face pe perioadă
determinată, pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, fără a afecta
funcĠionalitatea zonei, úi prin respectarea compatibilităĠii, a indicilor POT úi CUT, a
regulilor privind amplasarea faĠă de construcĠii, căi de acces, spaĠii plantate amenajate,
locuri de joacă pentru copii, parcaje, platforme gospodăreúti.
20. Pentru atingerea nivelului de suprafeĠe normate pentru spaĠii verzi, se pot
autoriza lucrări de amenajare, plantare în toate zonele funcĠionale (zona de locuit, zona
de producĠie, spaĠii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone
de protecĠie, zone cu valoare peisagistică). Se pot autoriza lucrări de amenajare de
puncte gospodăreúti dotate cu pubele pentru depozitarea úi colectarea deúeurilor
stradale.
21. Se pot autoriza lucrări de reabilitare, amenajare, mobilare úi întreĠinere a spaĠiilor
libere sau plantate dintre construcĠii, a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor
gospodăreúti.
22. Autorizarea executării construcĠiilor este permisă numai cu asigurarea racordării
noilor consumatori la reĠelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie electrică) cu derogările corespunzătoare (art.27 - HGR 525/1996).
23. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
24. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice
care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare,
telecomunicaĠii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră úi altele
de această natură.
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25. Se interzice amplasarea reĠelelor edilitare - conducte de alimentare cu apa úi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ĠiĠei sau alte produse petroliere, reĠele termice,
electrice, de telecomunicaĠii úi infrastructuri ori alte instalaĠii sau construcĠii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public úi de distribuĠie a curentului electric, pe plantaĠii de
aliniament, pe elemente de faĠadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
această natură.
26. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
27. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
28. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
29. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
30. Se pot autoriza lucrări de modernizare úi extindere a reĠelei stradale a localităĠii.
31. Se pot autoriza lucrări de amenajare a intersecĠiilor úi de realizare a parcajelor în
locuri special amenajate în afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu PoliĠia rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea
vizibilităĠii pe căile de comunicaĠie, úi 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 adiacentă la o distanĠă de maxim 250 metri.
33. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin destinaĠie, necesită spaĠii de
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afară domeniului
public.
34. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

35. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
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măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
36. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
37. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenuri cu destinaĠie
forestieră este interzisă. În mod excepĠional, cu avizul organelor administraĠiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcĠiile necesare întreĠinerii pădurilor,
exploatărilor silvice úi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcĠii se va avea
în vedere dezafectarea unei suprafeĠe cât mai mici din cultura forestieră.
38. ConstrucĠiile úi amenajările destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera
pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor úi ProtecĠiei Mediului, al Ministerului
Agriculturii, AlimentaĠiei úi Pădurilor úi al Ministerului Turismului.
39. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
40. Reducerea suprafeĠei fondului forestier proprietate publică sau privată este
interzisă, cu excepĠia utilizărilor permise de Codul Silvic.
41. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
41.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
41.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
41.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
41.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
41.e Cimitire ..................................................................................... 50m
42. Se instituie zone de protecĠie a platformelor meteorologice pe distanĠa de 30m,
cu interzicerea executării oricăror construcĠii sau instalaĠii supraterane. Amplasarea pe
o distanĠă de până la 500 m în jurul zonei de protecĠie a construcĠiilor mai înalte decît
1/6 din distanĠa dintre construcĠie úi limita zonei de protecĠie, de reĠele de înaltă
tensiune sau de telecomunicaĠii, de obiective care emit în atmosferă fum sau pulberi,
de sisteme de irigaĠii prin aspersiune, ca úi plantarea de perdele forestiere se face
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica centrală din
domeniul apelor.
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43. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curĠi, grădini, străzi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid menajere úi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecĠie
sanitară a surselor úi a instalaĠiilor centrale de alimentare cu apă.
44. Se instituie zonă de protectie sanitara cu regim sever pentru staĠiile de pompare,
instalaĠiile de îmbunătăĠire a calităĠii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staĠii de
dezinfecĠie úi altele asemenea -, staĠiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele
îngropate, aducĠiunile úi reĠelele de distribuĠie astfel :
44.a StaĠii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
44.b InstalaĠii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaĠiei.
44.c Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
44.d AducĠiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora.
44.e Conducte din reĠelele de distribuĠie, 3 m.
45. Se instituie zonă de protecĠie sanitară cu regim sever pentru captările de apă
care exploatează acvifere freatice pe o distanĠă de 50m amonte, 20m aval úi 20m
lateral de captare în cazul forajelor úi drenurilor.
În cazul captărilor de izvoare zona de protecĠie sanitară cu regim sever este
dimensionată la 50m amonte úi 20m lateral de captare.
46. Pentru forajele care exploatează acvifere de adâncime sub presiune úi care
realizează condiĠiile de izolare a stratului captat faĠă de suprafaĠa terenului úi faĠă de
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protecĠie
sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul în foraj úi raza de 10 m.
47. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
48. Pentru unităĠile care, prin specificul activităĠii lor, necesită protecĠie specială:
spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncĠionale, ambulatorii
de specialitate, creúe, grădiniĠe, úcoli, se asigură o zonă de protecĠie sanitară faĠă de
locuinĠe, arterele de circulaĠie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin
studii de impact.
49. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
49.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
49.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
50. Zonele de protecĠie definite la pct. 14, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 49 sunt sub
interdicĠie definitivă de construire. InterdicĠia definitivă de construire încetează
odată cu înlăturarea condiĠiilor care au generat-o.
51. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
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52. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin natura úi destinaĠia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat úi aprobat
conform prevederilor legale.
53. Se permite conversia sau extinderea unităĠilor productive în alte funcĠiuni cu
condiĠia diminuării surselor de poluare.
54. Se pot autoriza lucrări de construcĠie destinate conversiei sau extinderii unităĠilor
productive în alte funcĠiuni cu condiĠia diminuării surselor de poluare.
55. Se pot autoriza construcĠii pentru activităĠi de mică industrie cu specific
manufacturier.
56. Se pot autoriza construcĠii pentru activităĠi productive bazate pe stimularea
iniĠiativei private condiĠionat de
ҏ

- realizarea de documentaĠii PUZ úi PUD.
- să nu desfăúoare activităĠi poluante
- să nu atragă transporturi grele
57. Se pot autoriza construcĠii pentru depozitare cu vânzare en-gros.

58. Se pot autoriza construcĠii pentru activităĠi de mică de producĠie, activităĠi
comerciale úi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii,
ateliere de tâmplărie cu respectarea prevederilor privind distanĠa minimă de 15m faĠă
de clădirile de locuit úi realizarea de sisteme de limitare a nocivităĠilor - precum plantaĠii
de protecĠie úi sisteme de reĠinere úi filtrare).
59. Se pot autoriza adăposturi pentru creúterea animalelor în curĠile persoanelor
particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) úi
cel mult 50 de păsări, care nu au asigurate apa curentă úi canalizarea în sistem
centralizat, cu respectarea distanĠei minime de 10m faĠă de cea mai apropiată locuinĠă
învecinată úi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului úi risc pentru
sănătatea vecinilor.
60. Se pot autoriza adăposturi pentru creúterea animalelor în curĠile persoanelor
particulare, de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 15 capete ovine sau
caprine, 5 capete porcine úi cel mult 50 de păsări, care au asigurate apa curentă úi
canalizarea în sistem centralizat, cu respectarea distanĠei minime de 10m faĠă de cea
mai apropiată locuinĠă învecinată úi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea
mediului úi risc pentru sănătatea vecinilor.
61. În zonele verzi se pot autoriza construcĠii noi pentru sport, turism, amenajări úi
dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole, cu condiĠia neîmprejmuirii lor sau
a separărilor fizice pe limita unităĠilor funcĠionale, respectând ocuparea unei suprafeĠe
de maxim 15% din totalul zonei úi principiul compatibilităĠii cu zona de amplasare.
62. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face numai după elaborarea úi aprobarea documentaĠiilor PUZ úi PUD.
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63. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu tratarea ambientală corespunzătoare a cadrului construit úi amenajat – vizibil
din spaĠiul public.
64. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu asigurarea protecĠiei úi punerii în valoare a ecosistemului.
65. Colectarea úi transportul deúeurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005
privind depozitarea deúeurilor.
66. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- dotarea gospodăriilor individuale cu pubele pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere.
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 16

 UnităĠi de prestări servicii
 UnităĠi de comerĠ úi alimentaĠie publică
 Amenajări úi dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole în

corelare cu realizarea de spaĠii verzi cu caracter de parc public úi amenajarea de
pietonale agrementate.

 SpaĠii verzi pentru agrement úi sport – asocierea activităĠilor de turism, sport,

cu dotări pentru comerĠ úi alimentaĠie publică, pe fondul asigurării spaĠiilor
plantate úi al asigurării infrastructurii de reĠele tehnico-edilitare necesare.



În condiĠiile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atrăgătoare – este
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul căilor de
comunicaĠie pentru punerea în valoare a peisajului natural úi avifaunistic, cu efect
complementar promovării turismului local.

 Amenajări necesare în zona centrală
 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare la nivelul localităĠii
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor

de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice, modernizarea úi semnalizarea
intersecĠiilor.

 Rezervarea terenului pentru un nou cimitir.
 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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cuprinde :

EXISTENT

 ZONĂ AGREMENT ùI TURISM cu subzonele :
V1 - zona agrement, sport;
CC - căi rutiere – drum local nemodernizat
PROPUS
L2
V1
CC
IS.sp
V2
V3

- zona de locuinĠe individuale situate în noile extinderi (case de vacanĠă)
– locuinĠe Parter, P+1, P+1E+M
- zona agrement, sport;
- căi rutiere – modernizare drum local
- servicii sport – turism
- zona parcuri úi grădini publice, pietonale agrementate;
- zona plantaĠii de protecĠie;

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

POT =40%, CUT =1,0 (locuinĠe úi dotări aferente)
POT =25%, CUT =0,5 (locuinĠe úi dotări aferente)
POT =15%, CUT =0,15 (parcuri, grădini)
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.2.
12.5.
12.6.
12.7.

L
C
V
GC
EX.P

ZONA DE LOCUINğE
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
ZONA SPAğII VERZI
ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT

B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 2

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
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2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
2.a locuinĠe individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale, cuplate sau înúiruite.
2.b locuinĠe individuale P+1E+M cu parter liber pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale sau cuplate.
2.c servicii publice specifice zonei de locuinĠe.
2.d anexe gospodăreúti.
3. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, în
limita unei suprafeĠe desfăúurate de maxim 250 mp, cu condiĠii :
3.a să nu desfăúoare activităĠi poluante.
3.b să nu desfăúoare activităĠi de depozitare úi producĠie pe terenul liber al
parcelei.
3.c să nu atragă transporturi grele.
4. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, cu
suprafeĠa desfăúurată peste 250 mp, în condiĠiile elaborării úi aprobării unor
documentaĠii PUD.
5. În noile zone prevăzute prin extinderea intravilanului, autorizarea construcĠiilor
se va face în urma elaborării documentaĠiilor PUZ sau PUD.
6. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului Min.

SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică privind mediul
de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor de locuit, úi a

celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor solide.
7. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
8. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face conform cu reglementările Legii nr.
481/2004 privind prevederea unor terenuri úi spaĠii în scopul realizării de adăposturi
pentru protecĠia populaĠiei în caz de calamităĠi, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr.
531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Se vor respecta prevederile
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realizării adăposturilor de protecĠie civilă potrivit
încadrării în categoriile de folosinĠă stabilite conform legii.
9. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
10. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este posibilă respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activităĠilor
agricole, autorităĠile administraĠiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaĠiei de
construire, gruparea suprafeĠelor de teren destinate construcĠiilor.
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11. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
12. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
13. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
14. Amplasarea obiectivelor de utilitate publică trebuie să respecte principiul
compatibilităĠii între destinaĠia construcĠiei úi funcĠiunea dominantă a zonei de
amplasare.
15. Autorizarea construcĠiilor provizorii (chioúcuri, tonete) se face pe perioadă
determinată, pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, fără a afecta
funcĠionalitatea zonei, úi prin respectarea compatibilităĠii, a indicilor POT úi CUT, a
regulilor privind amplasarea faĠă de construcĠii, căi de acces, spaĠii plantate amenajate,
locuri de joacă pentru copii, parcaje, platforme gospodăreúti.
16. Pentru atingerea nivelului de suprafeĠe normate pentru spaĠii verzi, se pot
autoriza lucrări de amenajare, plantare în toate zonele funcĠionale (zona de locuit,
spaĠii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone de protecĠie,
zone cu valoare peisagistică). Se pot autoriza lucrări de amenajare de puncte
gospodăreúti dotate cu pubele pentru depozitarea úi colectarea deúeurilor stradale.
17. Se pot autoriza lucrări de reabilitare, amenajare, mobilare úi întreĠinere a spaĠiilor
libere sau plantate dintre construcĠii, a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor
gospodăreúti.
18. Autorizarea executării construcĠiilor este permisă numai cu asigurarea racordării
noilor consumatori la reĠelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie electrică) cu derogările corespunzătoare (art.27 - HGR 525/1996).
19. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
20. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice
care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare,
telecomunicaĠii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră úi altele
de această natură.
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21. Se interzice amplasarea reĠelelor edilitare - conducte de alimentare cu apa úi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ĠiĠei sau alte produse petroliere, reĠele termice,
electrice, de telecomunicaĠii úi infrastructuri ori alte instalaĠii sau construcĠii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public úi de distribuĠie a curentului electric, pe plantaĠii de
aliniament, pe elemente de faĠadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
această natură.
22. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
23. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
24. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
25. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
26. Se pot autoriza lucrări de modernizare úi extindere a reĠelei stradale a localităĠii.
27. Se pot autoriza lucrări de amenajare a intersecĠiilor úi de realizare a parcajelor în
locuri special amenajate în afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu PoliĠia rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea
vizibilităĠii pe căile de comunicaĠie, úi semnalizarea conform normelor.
28. 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 adiacentă la o distanĠă de maxim 250 metri.
29. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin destinaĠie, necesită spaĠii de
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afară domeniului
public.
30. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

31. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
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măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
32. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
33. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenuri cu destinaĠie
forestieră este interzisă. În mod excepĠional, cu avizul organelor administraĠiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcĠiile necesare întreĠinerii pădurilor,
exploatărilor silvice úi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcĠii se va avea
în vedere dezafectarea unei suprafeĠe cât mai mici din cultura forestieră.
34. ConstrucĠiile úi amenajările destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera
pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor úi ProtecĠiei Mediului, al Ministerului
Agriculturii, AlimentaĠiei úi Pădurilor úi al Ministerului Turismului.
35. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
36. Reducerea suprafeĠei fondului forestier proprietate publică sau privată este
interzisă, cu excepĠia utilizărilor permise de Codul Silvic.
37. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
37.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
37.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
37.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
37.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
37.e Cimitire ..................................................................................... 50m
38. Se instituie zone de protecĠie a platformelor meteorologice pe distanĠa de 30m,
cu interzicerea executării oricăror construcĠii sau instalaĠii supraterane. Amplasarea pe
o distanĠă de până la 500 m în jurul zonei de protecĠie a construcĠiilor mai înalte decît
1/6 din distanĠa dintre construcĠie úi limita zonei de protecĠie, de reĠele de înaltă
tensiune sau de telecomunicaĠii, de obiective care emit în atmosferă fum sau pulberi,
de sisteme de irigaĠii prin aspersiune, ca úi plantarea de perdele forestiere se face
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica centrală din
domeniul apelor.
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39. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curĠi, grădini, străzi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid menajere úi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecĠie
sanitară a surselor úi a instalaĠiilor centrale de alimentare cu apă.
40. Se instituie zonă de protectie sanitara cu regim sever pentru staĠiile de pompare,
instalaĠiile de îmbunătăĠire a calităĠii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staĠii de
dezinfecĠie úi altele asemenea -, staĠiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele
îngropate, aducĠiunile úi reĠelele de distribuĠie astfel :
40.a StaĠii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
40.b InstalaĠii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaĠiei.
40.c Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
40.d AducĠiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora.
40.e Conducte din reĠelele de distribuĠie, 3 m.
41. Se instituie zonă de protecĠie sanitară cu regim sever pentru captările de apă
care exploatează acvifere freatice pe o distanĠă de 50m amonte, 20m aval úi 20m
lateral de captare în cazul forajelor úi drenurilor.
În cazul captărilor de izvoare zona de protecĠie sanitară cu regim sever este
dimensionată la 50m amonte úi 20m lateral de captare.
42. Pentru forajele care exploatează acvifere de adâncime sub presiune úi care
realizează condiĠiile de izolare a stratului captat faĠă de suprafaĠa terenului úi faĠă de
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protecĠie
sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul în foraj úi raza de 10 m.
43. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
44. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
44.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
44.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
45. Zonele de protecĠie definite la pct. 22, 30, 32, 40, 41, 42, 44, sunt sub
interdicĠie definitivă de construire. InterdicĠia definitivă de construire încetează
odată cu înlăturarea condiĠiilor care au generat-o.
46. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
47. În zonele verzi se pot autoriza construcĠii noi pentru sport, turism, amenajări úi
dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole, cu condiĠia neîmprejmuirii lor sau
a separărilor fizice pe limita unităĠilor funcĠionale, respectând ocuparea unei suprafeĠe
de maxim 15% din totalul zonei úi principiul compatibilităĠii cu zona de amplasare.
48. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face numai după elaborarea úi aprobarea documentaĠiilor PUZ úi PUD.
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49. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu tratarea ambientală corespunzătoare a cadrului construit úi amenajat – vizibil
din spaĠiul public.
50. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu asigurarea protecĠiei úi punerii în valoare a ecosistemului.
51. Colectarea úi transportul deúeurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005
privind depozitarea deúeurilor.
52. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- dotarea gospodăriilor individuale cu pubele pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere.
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.

C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 2

 UnităĠi de prestări servicii
 UnităĠi de comerĠ úi alimentaĠie publică
 Amenajări úi dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole în

corelare cu realizarea de spaĠii verzi cu caracter de parc public úi amenajarea de
pietonale agrementate.

 SpaĠii verzi pentru agrement úi sport – asocierea activităĠilor de turism, sport,

cu dotări pentru comerĠ úi alimentaĠie publică, pe fondul asigurării spaĠiilor
plantate úi al asigurării infrastructurii de reĠele tehnico-edilitare necesare.



În condiĠiile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atrăgătoare – este
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul căilor de
comunicaĠie pentru punerea în valoare a peisajului natural úi avifaunistic, cu efect
complementar promovării turismului local.

 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare .
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor

de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice, modernizarea úi semnalizarea
intersecĠiilor.

 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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cuprind :

PROPUS

 ZONĂ AGREMENT, SPORT, TURISM cu subzonele :
L2
V1
CC
IS.sp
V2
V3

- zona de locuinĠe individuale situate în noile extinderi (case de vacanĠă)
– locuinĠe Parter, P+1, P+1E+M
- zona agrement, sport;
- căi rutiere – modernizare drum local
- servicii sport – turism
- zona parcuri úi grădini publice, pietonale agrementate;
- zona plantaĠii de protecĠie;

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

POT =40%, CUT =1,0 (locuinĠe úi dotări aferente)
POT =25%, CUT =0,5 (locuinĠe úi dotări aferente)
POT =15%, CUT =0,15 (parcuri, grădini)
DOTĂRI PENTRU ACTIVITĂğI SPORTIVE

POT =50% teren ocupat de construcĠii.
POT =20% teren amenajat cu alei, drumuri úi parcaje.
POT =30% teren amenajat cu spaĠii verzi
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.2.
12.5.
12.6.
12.7.

L
C
V
GC
EX.P

ZONA DE LOCUINğE
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
ZONA SPAğII VERZI
ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT
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B. PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 3, UTR5, UTR 13

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
2.a locuinĠe individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale, cuplate sau înúiruite.
2.b locuinĠe individuale P+1E+M cu parter liber pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale sau cuplate.
2.c servicii publice specifice zonei de locuinĠe.
2.d anexe gospodăreúti.
3. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, în
limita unei suprafeĠe desfăúurate de maxim 250 mp, cu condiĠii :
3.a să nu desfăúoare activităĠi poluante.
3.b să nu desfăúoare activităĠi de depozitare úi producĠie pe terenul liber al
parcelei.
3.c să nu atragă transporturi grele.
4. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, cu
suprafeĠa desfăúurată peste 250 mp, în condiĠiile elaborării úi aprobării unor
documentaĠii PUD.
5. În noile zone prevăzute prin extinderea intravilanului, autorizarea construcĠiilor
se va face în urma elaborării documentaĠiilor PUZ sau PUD.
6. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului Min.

SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică privind mediul
de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor de locuit, úi a

celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor solide.
7. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
8. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face conform cu reglementările Legii nr.
481/2004 privind prevederea unor terenuri úi spaĠii în scopul realizării de adăposturi
pentru protecĠia populaĠiei în caz de calamităĠi, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr.
531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Se vor respecta prevederile
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realizării adăposturilor de protecĠie civilă potrivit
încadrării în categoriile de folosinĠă stabilite conform legii.
9. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
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10. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este posibilă respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activităĠilor
agricole, autorităĠile administraĠiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaĠiei de
construire, gruparea suprafeĠelor de teren destinate construcĠiilor.
11. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
12. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
13. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
14. Amplasarea obiectivelor de utilitate publică trebuie să respecte principiul
compatibilităĠii între destinaĠia construcĠiei úi funcĠiunea dominantă a zonei de
amplasare.
15. Autorizarea construcĠiilor provizorii (chioúcuri, tonete) se face pe perioadă
determinată, pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, fără a afecta
funcĠionalitatea zonei, úi prin respectarea compatibilităĠii, a indicilor POT úi CUT, a
regulilor privind amplasarea faĠă de construcĠii, căi de acces, spaĠii plantate amenajate,
locuri de joacă pentru copii, parcaje, platforme gospodăreúti.
16. Pentru atingerea nivelului de suprafeĠe normate pentru spaĠii verzi, se pot
autoriza lucrări de amenajare, plantare în toate zonele funcĠionale (zona de locuit,
spaĠii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone de protecĠie,
zone cu valoare peisagistică). Se pot autoriza lucrări de amenajare de puncte
gospodăreúti dotate cu pubele pentru depozitarea úi colectarea deúeurilor stradale.
17. Se pot autoriza lucrări de reabilitare, amenajare, mobilare úi întreĠinere a spaĠiilor
libere sau plantate dintre construcĠii, a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor
gospodăreúti.
18. Autorizarea executării construcĠiilor este permisă numai cu asigurarea racordării
noilor consumatori la reĠelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie electrică) cu derogările corespunzătoare (art.27 - HGR 525/1996).
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19. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
20. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice
care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare,
telecomunicaĠii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră úi altele
de această natură.
21. Se interzice amplasarea reĠelelor edilitare - conducte de alimentare cu apa úi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ĠiĠei sau alte produse petroliere, reĠele termice,
electrice, de telecomunicaĠii úi infrastructuri ori alte instalaĠii sau construcĠii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public úi de distribuĠie a curentului electric, pe plantaĠii de
aliniament, pe elemente de faĠadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
această natură.
22. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
23. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
24. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
25. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
26. Se pot autoriza lucrări de modernizare úi extindere a reĠelei stradale a localităĠii.
27. Se pot autoriza lucrări de amenajare a intersecĠiilor úi de realizare a parcajelor în
locuri special amenajate în afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu PoliĠia rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea
vizibilităĠii pe căile de comunicaĠie, úi semnalizarea conform normelor.
28. 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 adiacentă la o distanĠă de maxim 250 metri.
29. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin destinaĠie, necesită spaĠii de
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afară domeniului
public.
30. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.
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31. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
32. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
33. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenuri cu destinaĠie
forestieră este interzisă. În mod excepĠional, cu avizul organelor administraĠiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcĠiile necesare întreĠinerii pădurilor,
exploatărilor silvice úi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcĠii se va avea
în vedere dezafectarea unei suprafeĠe cât mai mici din cultura forestieră.
34. ConstrucĠiile úi amenajările destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera
pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor úi ProtecĠiei Mediului, al Ministerului
Agriculturii, AlimentaĠiei úi Pădurilor úi al Ministerului Turismului.
35. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
36. Reducerea suprafeĠei fondului forestier proprietate publică sau privată este
interzisă, cu excepĠia utilizărilor permise de Codul Silvic.
37. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
37.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
37.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
37.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
37.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
37.e Cimitire ..................................................................................... 50m
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38. Se instituie zone de protecĠie a platformelor meteorologice pe distanĠa de 30m,
cu interzicerea executării oricăror construcĠii sau instalaĠii supraterane. Amplasarea pe
o distanĠă de până la 500 m în jurul zonei de protecĠie a construcĠiilor mai înalte decît
1/6 din distanĠa dintre construcĠie úi limita zonei de protecĠie, de reĠele de înaltă
tensiune sau de telecomunicaĠii, de obiective care emit în atmosferă fum sau pulberi,
de sisteme de irigaĠii prin aspersiune, ca úi plantarea de perdele forestiere se face
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica centrală din
domeniul apelor.
39. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curĠi, grădini, străzi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid menajere úi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecĠie
sanitară a surselor úi a instalaĠiilor centrale de alimentare cu apă.
40. Se instituie zonă de protectie sanitară cu regim sever pentru staĠiile de pompare,
instalaĠiile de îmbunătăĠire a calităĠii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staĠii de
dezinfecĠie úi altele asemenea -, staĠiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele
îngropate, aducĠiunile úi reĠelele de distribuĠie astfel :
40.a StaĠii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
40.b InstalaĠii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaĠiei.
40.c Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
40.d AducĠiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora.
40.e Conducte din reĠelele de distribuĠie, 3 m.
41. Se instituie zonă de protecĠie sanitară cu regim sever pentru captările de apă
care exploatează acvifere freatice pe o distanĠă de 50m amonte, 20m aval úi 20m
lateral de captare în cazul forajelor úi drenurilor.
În cazul captărilor de izvoare zona de protecĠie sanitară cu regim sever este
dimensionată la 50m amonte úi 20m lateral de captare.
42. Pentru forajele care exploatează acvifere de adâncime sub presiune úi care
realizează condiĠiile de izolare a stratului captat faĠă de suprafaĠa terenului úi faĠă de
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protecĠie
sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul în foraj úi raza de 10 m.
43. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
44. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
44.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
44.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
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45. Zonele de protecĠie definite la pct. 22, 30, 32, 40, 41, 42, 44, sunt sub
interdicĠie definitivă de construire. InterdicĠia definitivă de construire încetează
odată cu înlăturarea condiĠiilor care au generat-o.
46. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
47. În zonele verzi se pot autoriza construcĠii noi pentru sport, turism, amenajări úi
dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole, cu condiĠia neîmprejmuirii lor sau
a separărilor fizice pe limita unităĠilor funcĠionale, respectând ocuparea unei suprafeĠe
de maxim 15% din totalul zonei úi principiul compatibilităĠii cu zona de amplasare.
48. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face numai după elaborarea úi aprobarea documentaĠiilor PUZ úi PUD.
49. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu tratarea ambientală corespunzătoare a cadrului construit úi amenajat – vizibil
din spaĠiul public.
50. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor în zona spaĠiilor verzi se va
face cu asigurarea protecĠiei úi punerii în valoare a ecosistemului.
51. Colectarea úi transportul deúeurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005
privind depozitarea deúeurilor.
52. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- dotarea gospodăriilor individuale cu pubele pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere.
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
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OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 3, UTR5, UTR 13

 UnităĠi de prestări servicii
 UnităĠi de comerĠ úi alimentaĠie publică
 Amenajări úi dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole în

corelare cu realizarea de spaĠii verzi cu caracter de parc public úi amenajarea de
pietonale agrementate.

 SpaĠii verzi pentru agrement úi sport – asocierea activităĠilor de turism, sport,

cu dotări pentru comerĠ úi alimentaĠie publică, pe fondul asigurării spaĠiilor
plantate úi al asigurării infrastructurii de reĠele tehnico-edilitare necesare.



În condiĠiile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atrăgătoare – este
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul căilor de
comunicaĠie pentru punerea în valoare a peisajului natural úi avifaunistic, cu efect
complementar promovării turismului local.

 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare .
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor

de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice, modernizarea úi semnalizarea
intersecĠiilor.

 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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4 (TRUP A4 BLĂJEL) cuprinde :

PROPUS
IDp
L2
CC

- zona de unităĠi productive;
- zona de locuinĠe individuale situate în noile extinderi
– locuinĠe Parter, P+1, P+1E+M
DN 14A..
- căi rutiere úi construcĠiile aferente :

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

POT =45%, CUT =0,6 (locuinĠe úi dotări complementare)
Stabilirea indicelui POT pentru unităĠile industriale propuse se stabileúte prin studii
de fezabilitate, conform HGR nr.525/1996.
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.2.
12.3.
12.5.
12.6.
12.7.

L
ID
C
V
GC
EX.P

ZONA DE LOCUINğE
ZONA UNITĂğI INDUSTRIALE ùI DE DEPOZITARE
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
ZONA SPAğII VERZI
ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT

B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 4

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
2.a locuinĠe individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale, cuplate sau înúiruite.
2.b locuinĠe individuale P+1E+M cu parter liber pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale sau cuplate.
2.c servicii publice specifice zonei de locuinĠe.
2.d anexe gospodăreúti.
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3. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, cu
suprafeĠa desfăúurată peste 250 mp, în condiĠiile elaborării úi aprobării unor
documentaĠii PUD.
4. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului
Ministerului SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică
privind mediul de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor
de locuit, úi a celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor
solide.
5. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
6. Autorizarea executării construcĠiilor este permisă numai cu asigurarea racordării
noilor consumatori la reĠelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie electrică) cu derogările corespunzătoare (art.27 - HGR 525/1996).
7. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
8. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
9. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
10. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
11. Se pot autoriza lucrări de amenajare a intersecĠiilor úi de realizare a parcajelor în
locuri special amenajate în afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu PoliĠia rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea
vizibilităĠii pe căile de comunicaĠie, úi semnalizarea conform normelor.
12. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

13. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
14. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin natura úi destinaĠia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat úi aprobat
conform prevederilor legale.
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15. Se permite conversia sau extinderea unităĠilor productive în alte funcĠiuni cu
condiĠia diminuării surselor de poluare.
16. Se pot autoriza lucrări de construcĠie destinate conversiei sau extinderii unităĠilor
productive în alte funcĠiuni cu condiĠia diminuării surselor de poluare.
17. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- dotarea gospodăriilor individuale cu pubele pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere.
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 4

 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare .
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor

de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice, modernizarea úi semnalizarea
intersecĠiilor.

 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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6 (TRUP A6 BLĂJEL) - StaĠie de epurare
15 (TRUP B6 PĂUCEA) - StaĠie de epurare

cuprind :

PROPUS
GC1 -zona construcĠiilor úi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală (staĠie
de epurare);
CC
- căi rutiere úi construcĠiile aferente :
DC 17, Drum local de acces.
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

Indicele POT va respecta condiĠiile specifice date de destinaĠia zonei în care este
amplasată unitatea..
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.5.
12.7.

C
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
GC ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
EX.P ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT

B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 6, UTR 15

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului

Ministerului SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică
privind mediul de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor
de locuit, úi a celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor

solide.
3. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
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4. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
5. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
6. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
7. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
8. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
9. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
10. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
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11. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
12. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
13. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
13.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
13.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
13.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
41.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
13.e Cimitire ..................................................................................... 50m
14. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
15. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
15.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
15.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
16. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 6, UTR 15

 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor
de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice.
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- (TRUP A7 BLĂJEL)
- (TRUP A8 BLĂJEL)
- (TRUP B5 PĂUCEA)
-

(TRUP C2 ROMANEùTI)

cuprind :

PROPUS
L2
CC

- zona de locuinĠe individuale situate în noile extinderi (case de vacanĠă)
– locuinĠe Parter, P+1, P+1E+M
- DN 14A, DC 17,
- căi rutiere
modernizare drum local

IS.com - comerĠ úi alimentaĠie publică;
V2
- zona parcuri úi grădini publice, pietonale agrementate;
V3
- zona plantaĠii de protecĠie;
GC2 - zona construcĠiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare.
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

POT =45%, CUT =0,6 (locuinĠe úi dotări complementare)
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.2.
12.5.
12.6.
12.7.

L
C
V
GC
EX.P

ZONA DE LOCUINğE
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
ZONA SPAğII VERZI
ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT
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B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE
UTR 7, UTR 8, UTR 14, UTR 17

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
2.a locuinĠe individuale mici P, P+1E+M pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale, cuplate sau înúiruite.
2.b locuinĠe individuale P+1E+M cu parter liber pe amplasamente lotizate, în
gospodării individuale sau cuplate.
2.c servicii publice specifice zonei de locuinĠe.
2.d anexe gospodăreúti.
3. Se permite conversia locuinĠelor în alte funcĠiuni cu condiĠia păstrării acestei
funcĠiuni în proporĠie de minim 30% din aria construită desfăúurată.
4. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, în
limita unei suprafeĠe desfăúurate de maxim 250 mp, cu condiĠii :
4.a să nu desfăúoare activităĠi poluante.
4.b să nu desfăúoare activităĠi de depozitare úi producĠie pe terenul liber al
parcelei.
4.c să nu atragă transporturi grele.
5. Se admit funcĠiuni comerciale, servicii profesionale úi mici prestări servicii, cu
suprafeĠa desfăúurată peste 250 mp, în condiĠiile elaborării úi aprobării unor
documentaĠii PUD.
6. În noile zone prevăzute prin extinderea intravilanului, autorizarea construcĠiilor
se va face în urma elaborării documentaĠiilor PUZ sau PUD.
7. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului
Ministerului SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică
privind mediul de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor
de locuit, úi a celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor

solide.
8. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
9. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face conform cu reglementările Legii nr.
481/2004 privind prevederea unor terenuri úi spaĠii în scopul realizării de adăposturi
pentru protecĠia populaĠiei în caz de calamităĠi, cu avizul ISU, conform H.G.R. nr.
531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Se vor respecta prevederile
HGR nr.37/2006 privind obligativitatea realizării adăposturilor de protecĠie civilă potrivit
încadrării în categoriile de folosinĠă stabilite conform legii.
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10. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
11. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este posibilă respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activităĠilor
agricole, autorităĠile administraĠiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaĠiei de
construire, gruparea suprafeĠelor de teren destinate construcĠiilor.
12. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
13. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
14. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
15. Amplasarea obiectivelor de utilitate publică trebuie să respecte principiul
compatibilităĠii între destinaĠia construcĠiei úi funcĠiunea dominantă a zonei de
amplasare.
16. Autorizarea construcĠiilor provizorii (chioúcuri, tonete) se face pe perioadă
determinată, pe terenuri libere ale domeniului public sau privat, fără a afecta
funcĠionalitatea zonei, úi prin respectarea compatibilităĠii, a indicilor POT úi CUT, a
regulilor privind amplasarea faĠă de construcĠii, căi de acces, spaĠii plantate amenajate,
locuri de joacă pentru copii, parcaje, platforme gospodăreúti.
17. Pentru atingerea nivelului de suprafeĠe normate pentru spaĠii verzi, se pot
autoriza lucrări de amenajare, plantare în toate zonele funcĠionale (zona de locuit, zona
de producĠie, spaĠii de agrement, zona pentru sport - turism, zone de aliniament, zone
de protecĠie, zone cu valoare peisagistică). Se pot autoriza lucrări de amenajare de
puncte gospodăreúti dotate cu pubele pentru depozitarea úi colectarea deúeurilor
stradale.
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18. Se pot autoriza lucrări de reabilitare, amenajare, mobilare úi întreĠinere a spaĠiilor
libere sau plantate dintre construcĠii, a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor
gospodăreúti.
19. Autorizarea executării construcĠiilor este permisă numai cu asigurarea racordării
noilor consumatori la reĠelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie electrică) cu derogările corespunzătoare (art.27 - HGR 525/1996).
20. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
21. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice
care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare,
telecomunicaĠii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră úi altele
de această natură.
22. Se interzice amplasarea reĠelelor edilitare - conducte de alimentare cu apa úi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ĠiĠei sau alte produse petroliere, reĠele termice,
electrice, de telecomunicaĠii úi infrastructuri ori alte instalaĠii sau construcĠii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public úi de distribuĠie a curentului electric, pe plantaĠii de
aliniament, pe elemente de faĠadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
această natură.
23. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
24. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
25. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
26. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
27. Se pot autoriza lucrări de amenajare a intersecĠiilor úi de realizare a parcajelor în
locuri special amenajate în afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de
comun acord cu PoliĠia rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea
vizibilităĠii pe căile de comunicaĠie, úi semnalizarea conform normelor.
28. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin destinaĠie, necesită spaĠii de
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afară domeniului
public.
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29. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

30. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
31. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
32. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenuri cu destinaĠie
forestieră este interzisă. În mod excepĠional, cu avizul organelor administraĠiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcĠiile necesare întreĠinerii pădurilor,
exploatărilor silvice úi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcĠii se va avea
în vedere dezafectarea unei suprafeĠe cât mai mici din cultura forestieră.
33. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
33.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
33.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
33.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
33.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
33.e Cimitire ..................................................................................... 50m
34. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curĠi, grădini, străzi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid menajere úi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecĠie
sanitară a surselor úi a instalaĠiilor centrale de alimentare cu apă.
35. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
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36. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
36.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
36.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
37. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
38. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin natura úi destinaĠia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat úi aprobat
conform prevederilor legale.
39. Se pot autoriza adăposturi pentru creúterea animalelor în curĠile persoanelor
particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) úi
cel mult 50 de păsări, care nu au asigurate apa curentă úi canalizarea în sistem
centralizat, cu respectarea distanĠei minime de 10m faĠă de cea mai apropiată locuinĠă
învecinată úi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului úi risc pentru
sănătatea vecinilor.
40. Se pot autoriza adăposturi pentru creúterea animalelor în curĠile persoanelor
particulare, de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 15 capete ovine sau
caprine, 5 capete porcine úi cel mult 50 de păsări, care au asigurate apa curentă úi
canalizarea în sistem centralizat, cu respectarea distanĠei minime de 10m faĠă de cea
mai apropiată locuinĠă învecinată úi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea
mediului úi risc pentru sănătatea vecinilor.
41. Colectarea úi transportul deúeurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005
privind depozitarea deúeurilor.
42. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- dotarea gospodăriilor individuale cu pubele pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere.
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
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A. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC –
UTR 7, UTR 8, UTR 14, UTR 17

 UnităĠi de prestări servicii
 UnităĠi de comerĠ úi alimentaĠie publică
 Amenajări úi dotări pentru activităĠi culturale, expoziĠii, spectacole în

corelare cu realizarea de spaĠii verzi cu caracter de parc public úi amenajarea de
pietonale agrementate.



În condiĠiile de relief locale favorabile – cu puncte de belvedere atrăgătoare – este
de interes comunitar realizarea unor zone amenajate pe circuitul căilor de
comunicaĠie pentru punerea în valoare a peisajului natural úi avifaunistic, cu efect
complementar promovării turismului local.

 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare la nivelul localităĠii
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor

de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice, modernizarea úi semnalizarea
intersecĠiilor.

 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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(TRUP B2 – PĂUCEA)

cuprinde :

PROPUS
GC2
CC

- zona construcĠiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare.
- căi rutiere úi construcĠiile aferente :
Drum local de acces.

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

Indicele POT va respecta condiĠiile specifice date de destinaĠia zonei în care este
amplasată unitatea..
A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.5. C
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
12.7. GC ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
EX.P ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT
B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 11

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului

Ministerului SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică
privind mediul de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor
de locuit, úi a celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor

solide.
3. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
4. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
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Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
5. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
6. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
7. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
8. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
9. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
10. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
11. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
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12. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
13. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
13.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
13.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
13.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
41.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
13.e Cimitire ..................................................................................... 50m
14. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
15. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de conductele de gaz metan de
înaltă presiune. DistanĠa minimă de protecĠie este de 50m de o parte úi de alta a
conductei de gaz metan de înaltă presiune, conform ND nr. 3915/1994. Autorizarea
construcĠiilor în zona de protecĠie a conductele de gaz metan de înaltă presiune este
strict interzisă.
16. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
16.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
16.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
17. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.
C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 11

 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor
de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice.
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(TRUP B3 – PĂUCEA)

cuprinde :

PROPUS
GC2
CC

- zona construcĠiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare.
Drum local de acces.
- căi rutiere úi construcĠiile aferente :

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI ADMISIBILI

Indicele POT va respecta condiĠiile specifice date de destinaĠia zonei în care este
amplasată unitatea..

A. REGLEMENTĂRI CARACTERISTICE ZONELOR ûI SUBZONELOR
FUNCğIONALE

Conform reglementărilor instituite în capitolele :
12.5. C
ZONA CĂI DE COMUNICAğIE ùI CONSTRUCğII AFERENTE
12.7. GC ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ
EX.P ZONE DE PROTECğIE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ùI CONSTRUIT

B. REGLEMENTĂRI ûI PRESCRIPğII SPECIFICE UTR 12

1. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
1.a renovare, reabilitare, întreĠinere în fondul construit.
1.b reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
1.c supraetajări úi mansardări la construcĠii existente.
1.d reconstrucĠii, consolidări ale construcĠiilor în fondul construit.
2. Este admisă autorizarea lucrărilor de construire pentru :
2.a obiective de utilitate publică pe amplasamente aferente lucrărilor tehnicoedilitare.
2.b modernizarea úi extinderea reĠelei de drumuri publice.
3. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se vor respecta prevederile Ordinului

Ministerului SănătăĠii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă úi Sănătate Publică
privind mediul de viaĠă al populaĠiei, pentru asigurarea parametrilor privind însorirea clădirilor
de locuit, úi a celor referitori la colectarea, îndepărtarea úi neutralizarea deúeurilor

solide.
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4. La autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va asigura securitatea construcĠiilor úi
realizarea acestora conform Normativului P100/1991 úi OrdonanĠei guvernului nr.
2/1994 privind calitatea în construcĠii.
5. În vederea asigurării dezvoltării controlate úi echipării cu echipamentele edilitare
necesare, precum úi pentru dezvoltarea compactă a noilor extinderi, se defineúte
intravilanul localităĠii ca suprafaĠa de teren compactă – ocupată sau destinată
amplasării construcĠiilor úi amenajărilor legal aprobate – stabilită prin aprobarea
Planului Urbanistic General, úi care atrage răspunderea autorităĠilor locale pentru
echiparea tehnico-edilitară úi asigurarea infrastructurii drumurilor de acces.
6. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este posibilă respectând prevederile HGR nr.525/1996 privind modul de
ocupare a terenurilor agricole din extravilan. Pentru evitarea prejudicierii activităĠilor
agricole, autorităĠile administraĠiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaĠiei de
construire, gruparea suprafeĠelor de teren destinate construcĠiilor.
7. Autorizarea execuĠiei construcĠiilor se va face cu respectarea interesului public
prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică úi realizarea
lucrărilor cu caracter public
8. Se pot autoriza lucrări de utilitate publică numai pe baza documentaĠiilor de
urbanism PUZ sau PUD. Întocmirea documentaĠiilor urbanistice pentru amplasarea
obiectivelor de utilitate publică se va face numai după stabilirea statutului juridic al
terenurilor. Pentru operaĠiuni de trecere din domeniul privat în domeniul privat al unităĠii
teritorial-administrative se vor respecta prevederile Legii nr. 33/1994 (republicată)
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
9. Realizarea obiectivelor de utilitate publică impune identificarea terenurilor aflate
în proprietate publică úi rezervarea lor pentru obiectivele planificate. Dreptul de
proprietate publică aparĠine statului sau unităĠilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul
privat al statului sau al unităĠilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor úi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităĠile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.
10. Amplasarea obiectivelor de utilitate publică trebuie să respecte principiul
compatibilităĠii între destinaĠia construcĠiei úi funcĠiunea dominantă a zonei de
amplasare.
11. Se pot autoriza lucrări de reabilitare, amenajare úi întreĠinere a spaĠiilor libere
sau plantate dintre construcĠii.
12. Autorizarea executării lucrărilor de completare úi modernizare a echipamentelor
tehnico-edilitare se va face pe baza documentaĠiilor de specialitate úi cu aprobarea
structurilor de avizare.
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13. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice
care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare,
telecomunicaĠii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră úi altele
de această natură.
14. Se interzice amplasarea reĠelelor edilitare - conducte de alimentare cu apa úi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ĠiĠei sau alte produse petroliere, reĠele termice,
electrice, de telecomunicaĠii úi infrastructuri ori alte instalaĠii sau construcĠii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public úi de distribuĠie a curentului electric, pe plantaĠii de
aliniament, pe elemente de faĠadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
această natură.
15. Autorizarea executării construcĠiilor va respecta prevederile privind
reglementarea zonelor de protecĠie sanitară úi hidrogeologică - H.G.R. nr. 930/2005
care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul úi mărimea zonelor de protectie sanitară úi hidrogeologică (în temeiul Legii
apelor nr. 310/2004 care completează úi modifică Legea nr. 107/1996).
16. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
avizului de specialitate al structurilor de avizare úi cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, (H.G.R. nr. 52511996 úi Ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.
80/N/1996).
17. Autorizarea construcĠiilor în zona drumurilor publice se va realiza numai conform
prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică.
18. Amplasarea stâlpilor pentru reĠele úi instalaĠii aeriene trebuie să respecte
prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998.
19. Se pot autoriza lucrări de realizare a parcajelor în locuri special amenajate în
afara benzilor de circulaĠie úi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu PoliĠia
rutieră, úi cu respectarea reglementărilor privind asigurarea vizibilităĠii pe căile de
comunicaĠie, úi semnalizarea conform normelor.
20. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin destinaĠie, necesită spaĠii de
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afară domeniului
public.
21. Autorizarea executării construcĠiilor care intră în zona de protecĠie a
infrastructurii căilor de comunicaĠie, se va face cu avizul Ministerului Transporturilor
conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

22. Autorizarea executării construcĠiilor în apropierea apelor de suprafaĠă se va face
cu respectarea Legii apelor nr. 310/2004 (care completează úi modifică Legea nr.
107/1996) úi a prevederilor H.G.R. nr. 930/2005 (care înlocuieúte H.G.R. nr. 101/1997)
referitoare la condiĠii, măsuri úi distanĠe de protecĠie privind apele de suprafaĠă, ca
potenĠiale surse de alimentare cu apă. Autorizarea construcĠiilor în zona de protecĠie a
acestora se va face numai cu avizul primarului úi autorităĠii de gospodărire a apelor úi
cu asigurarea măsurilor de apărare a construcĠiilor respective împotriva inundaĠiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităĠii apelor de suprafaĠa úi subterane, de
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respectare a zonelor de protecĠie faĠă de malurile cursurilor de apa úi faĠă de lucrările
de gospodărire úi de captare a apelor (Anexa 2 din Legea apelor nr. 310/2004 úi art. 7
din H.G.R. nr. 525/1996). De asemenea, autorizarea construirii în astfel de situaĠii se
face, potrivit legii, cu avizul M.M.A.P.
23. În conformitate cu prevederile Legii nr.310/2004 (Anexa 2) zona de protecĠie a
pârâurilor din teritoriul administrativ al comunei Blăjel, este de 5m.
24. Autorizarea executării construcĠiilor úi amenajărilor pe terenuri cu destinaĠie
forestieră este interzisă. În mod excepĠional, cu avizul organelor administraĠiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcĠiile necesare întreĠinerii pădurilor,
exploatărilor silvice úi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcĠii se va avea
în vedere dezafectarea unei suprafeĠe cât mai mici din cultura forestieră.
25. Amplasarea construcĠiilor cu activităĠi poluante care pot produce prejudicii
fondului forestier, la distanĠă mai mică de 1 km de liziera pădurii úi pentru care se
solicită autorizaĠie de construire, se va face cu avizul Regiei NaĠionale a Pădurilor.
26. Reducerea suprafeĠei fondului forestier proprietate publică sau privată este
interzisă, cu excepĠia utilizărilor permise de Codul Silvic.
27. Autorizarea executării construcĠiilor în zona surselor de apă, a staĠiilor de
înmagazinare apă, a staĠiilor de epurare ape uzate úi a platformelor de colectare
selectivă a deúeurilor menajere se va face cu respectarea distanĠelor minime de
protecĠie sanitară conform prevederilor Ordinului 119/2014 al Ministerului SănătăĠii.
DistanĠele minime de protecĠie sanitară între teritoriile protejate úi unităĠi care produc
riscuri asupra sanătăĠii populaĠiei sunt:
27.a Depozite controlate de deúeuri periculoase úi nepericuloase....1000m
27.b Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare........................ 100m
27.c StaĠii de epurare a apelor uzate................................................ 300m
27.d Depozitele de combustibil, fier vechi úi ateliere de tăiat lemne
.................................................................................................. 50m
27.e Cimitire ..................................................................................... 50m
28. Se instituie zone de protecĠie a platformelor meteorologice pe distanĠa de 30m,
cu interzicerea executării oricăror construcĠii sau instalaĠii supraterane. Amplasarea pe
o distanĠă de până la 500 m în jurul zonei de protecĠie a construcĠiilor mai înalte decît
1/6 din distanĠa dintre construcĠie úi limita zonei de protecĠie, de reĠele de înaltă
tensiune sau de telecomunicaĠii, de obiective care emit în atmosferă fum sau pulberi,
de sisteme de irigaĠii prin aspersiune, ca úi plantarea de perdele forestiere se face
numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica centrală din
domeniul apelor.
29. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curĠi, grădini, străzi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid menajere úi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecĠie
sanitară a surselor úi a instalaĠiilor centrale de alimentare cu apă.
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30. Se instituie zonă de protectie sanitara cu regim sever pentru staĠiile de pompare,
instalaĠiile de îmbunătăĠire a calităĠii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staĠii de
dezinfecĠie úi altele asemenea -, staĠiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele
îngropate, aducĠiunile úi reĠelele de distribuĠie astfel :
30.a StaĠii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
30.b InstalaĠii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaĠiei.
30.c Rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor.
30.d AducĠiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora.
30.e Conducte din reĠelele de distribuĠie, 3 m.
31. Se instituie zonă de protecĠie sanitară cu regim sever pentru captările de apă
care exploatează acvifere freatice pe o distanĠă de 50m amonte, 20m aval úi 20m
lateral de captare în cazul forajelor úi drenurilor.
În cazul captărilor de izvoare zona de protecĠie sanitară cu regim sever este
dimensionată la 50m amonte úi 20m lateral de captare.
32. Pentru forajele care exploatează acvifere de adâncime sub presiune úi care
realizează condiĠiile de izolare a stratului captat faĠă de suprafaĠa terenului úi faĠă de
straturile acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie zona de protecĠie
sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul în foraj úi raza de 10 m.
33. Terenurile aflate în zonele de protecĠie sanitară pot fi exploatate agricol, cu
excepĠia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită
folosirea de fertilizatori úi pesticide úi care, prin fixarea sau concentrarea de substanĠe
poluante pot produce riscuri pentru om sau animale.
34. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de liniile electrice aeriene
(LEA). DistanĠele minime de protecĠie sunt :
34.a Linii electrice aeriene LEA < 110Kv .......................................... 24m
34.b Linii electrice aeriene LEA 110Kv .......................................... 37m
35. Se instituie zonă de protecĠie úi de siguranĠă faĠă de conductele de gaz metan de
înaltă presiune. DistanĠa minimă de protecĠie este de 50m de o parte úi de alta a
conductei de gaz metan de înaltă presiune, conform ND nr. 3915/1994. Autorizarea
construcĠiilor în zona de protecĠie a conductele de gaz metan de înaltă presiune este
strict interzisă.
36. Autorizarea executării construcĠiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice
generate de procese industriale sau agricole, este interzisă.
37. Autorizarea executării construcĠiilor care, prin natura úi destinaĠia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat úi aprobat
conform prevederilor legale.
38. Colectarea úi transportul deúeurilor vor respecta prevederile HGR 349/2005
privind depozitarea deúeurilor.
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39. Pentru asigurarea condiĠiilor de igienă sanitară, serviciul de salubritate va urmări:
- amplasarea de containere (coúuri de gunoi) stradale pentru colectarea úi
depozitarea deúeurilor
- crearea de plantaĠii de protecĠie a incintelor serviciului de salubritate vizibile
din spaĠiul public.
- controlul úi interdicĠia depozitării întâmplătoare a deúeurilor menajere în zone
ca : spaĠii verzi, pe malul apelor, de-a lungul drumurilor locale, în păduri.

C. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - UTR 12

 ÎmbunătăĠirea sistemului de reĠele tehnico-edilitare
 Lucrări de modernizare a căilor de comunicaĠie rutiere, realizarea plantaĠiilor
de protecĠie úi a spaĠiilor de parcare publice.

 Realizarea reĠelei de dotări stradale pentru colectarea úi depozitarea
deúeurilor menajere din spaĠiul public.
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