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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoaștere a documentației
Denumirea lucrării :
PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE
INDIVIDUALE PE LOT “ZONA DC 190” COMUNA VÂNĂTORII MICI, Tarla 106, Nr. Cadastral 34503
Beneficiar :
“PRIMARIA VÂNĂTORII MICI”
Proiectant general :
S.C. “AMBIENT URBAN ” s.r.l. TÂRGOVIȘTE
Data elaborării :
DECEMBRIE 2019
1.2 Obiectul P.U.Z.
Conform legislației în vigoare, autorizarea executării construcțiilor se face pe baza unei documentații de
urbanism avizate și aprobate de organismele teritoriale interesate.
În categoria documentațiilor de urbanism se înscrie și Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat PUZ).
Prin definiție PUZ-ul stabilește reglementări specifice pentru o zonă dintr-o localitate urbană sau rurală,
compusă din una sau mai multe parcele, acoperind funcțiunile necesare bunei funcționări a zonei: locuire,
servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții de interes public, echipare tehnico – edilitară, etc.
Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă din localitate și
asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității
din care face parte și cu documentațiile de amenajare a teritoriului judetean, regional și național.
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism - permisiuni și restricții necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.
Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de
fundamentare și a opiniilor inițiatorilor, în conținutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de
probleme:
●
organizarea rețelei stradale;
●
zonificarea funcțională a terenurilor;
●
organizarea urbanistic - arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;
●
indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înalțime, POT, CUT, etc.);
●
dezvoltarea infrastructurii edilitare;
●
statutul juridic și reglementările în circulația terenurilor;
●
delimitarea și protejarea fondului arhitectural - urbanistic de valoare deosebită (dacă există);
●
măsuri de limitare până la eliminare a efectelor unor factori de risc naturali și antropici (dacă există);
●
menționarea obiectivelor de utilitate publică;
●
măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
●
reglementări specifice detaliate - permisiuni, restricții - incluse în Regulamentul local de urbanism
aferent PUZ.
Elaborarea documentațiilor de tip PUZ este obligatorie în următoarele situații:
●
Dacă sunt prevăzute prin acte normative specifice - Legea nr. 5/2000, Ordonanța nr. 47/2000 ș.a.
●
Dacă sunt prevăzute prin planul urbanistic general.
●
Dacă sunt solicitate prin certificatul de urbanism.
●
În vederea introducerii în intravilan a unor suprafețe de teren, dupa aprobarea PUG.
●
Pentru justificarea unor intervenții urbanistice ce nu se înscriu în prevederile unui PUG aprobat.
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PUZ și Regulamentul local de urbanism aferent avizate de organismele teritoriale interesate și aprobate
devin acte de autoritate ale administrației publice locale pentru probleme legate de dezvoltarea urbanistică și
amenajarea a zonei studiate.
PUZ și Regulamentul local de urbanism aferent pot fi utilizate la:
●
eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizației de construire pentru obiectivele din zonă ce nu
necesită studii aprofundate;
●
fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de utilitate
publică sau a celor situate pe domeniul public al statului sau al comunităților;
●
declanșarea procedurii de declarare a cauzei de utilitate publică, în vederea realizării unor obiective ce
implică exproprieri sau instituirea de servituți;
●
respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile tuturor categoriilor de planuri
urbanistice (PUG, PUZ, PUD) avizate și aprobate;
●
lansarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD-uri) necesare detalierii funcțiunilor, configurării spațiale
și echipării edilitare a amplasamentelor;
●
alte operațiuni urbanistice și de amenajare a teritoriului ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor
locale și județene.
Schimbarea de temă - program la un PUZ aprobat conduce la actualizarea documentației. Noua
documentație se supune aceleiași proceduri de avizare - aprobare ca la PUZ-ul inițial.
Întregul proces de elaborare și avizare - aprobare PUZ, este coordonat de Reglementarea tehnică "Ghid
privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal", aprobată prin Ordinul MLPAT
nr. 176/N/16.08.2000.
Solicitări ale temei program
Tema - program întocmită de către beneficiar și elaboratorul proiectului, vizează organizarea unei parcele
situate pe teritoriul extravilan al Comunei Vânătorii Mici, satul Vânătorii Mici, Tarlaua 106, pentru un ansamblu
de cca 170 de locuințe individuale pe loturi de regulă de 500 mp, cu regim de înalțime maxim de P+1, cu accente
de P+1+M, cu suprafețe construite la sol de maxim 185 mp. inclusiv anexele gospodărești, cu amenajările
aferente, spații de circulație și acces, echipamente tehnico - edilitare. Accidental loturile de colț sau margine ajung
la suprafața de 700 mp, în mod excepțional.
Zona studiată este reprezentată de un teren agricol, categoria de folosință arabil, extravilan, aflat în
proprietate private a Consiliului Local Vânătorii Mici, conform inventarului domeniului privat al Consiliului Local, cu
suprafața totală de 123.000 (din acte), respectiv 123.600 mp (din măsurători), compusă dintr-o singură parcela,
Tarlaua 106.
În acest context s-a solicitat, prin Certificatul de urbanism Nr. 42 /11.12.2019, elaborarea unui Plan
urbanistic zonal, care să cuprindă reglementări specifice detaliate, corelate cu prevederile Planului urbanistic
general aprobat, referitoare la: organizarea rețelei stradale, organizarea arhitectural - urbanistică, modul de
utilizare a terenului, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, măsuri de protecție
a mediului, instituirea unui regim de protecție a obiectivelor sau a unor părți (dacă este cazul) permisiuni și
restricții incluse în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.
1.3 Surse documentare
- PUG și Regulament Local de Urbanism aferent , avizat și aprobat conform legii;
- Strategia de dezvoltare a Comunei Vânătorii Mici pentru intervalul 2024 - 2020;
- Legislația specifică de urbanism și cea complementară acesteia;
- Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate;
- Actele de proprietate și Certificatul de urbanism anexate;
- Date culese la fața locului prin observare directă.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
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2.1 Evoluția zonei
Amplasamentul studiat este situat într-o zonă specifică de câmpie,cu mici accente datorate unor văi care
au modelat câmpia într-un context natural atractiv. Vecinătatea intravilanului satului Vânătorii Mici, distanța mică
față de autostrada București - Pitești și implicit prin aceasta apropierea de capitala țării București au determinat în
timp creșterea ritmului de construire a locuințelor de către beneficiar din afara localității. Primăria Vânătorii Mici
are un număr de peste 50 de solicitări din partea familiilor tinere care doresc să-și întemeieze o gospodărie
proprie, și/sau să pornească o afacere pe cont propriu care să suplinească lipsa locurilor de muncă. Totodată,
comuna Vânătorii Mici are peste 30 de cazuri sociale, iar oferirea unui loc de casa în mod gratuit, constituie un
prim pas în rezolvarea situației. Calea de comunicație rutieră DC 190, bordează amplasamentul pe latura de
nord și asigură legătura peste autostrada București - Pitesti, între satele Vânătorii Mici și satul Căscioarele din
comuna Găiseanca.
2.2 Încadrarea în localitate
În planșa "ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL COMUNEI" este prezentată poziția amplasamentului în cadrul
teritoriului administrativ și relațiile acestuia cu mediul natural și antropic existent.
Zona studiată este situată în partea de est a teritoriului administrativ al comunei Vânătorii Mici, la cca. 800
m de intersecția DN 61 cu DC 190 la limita teritoriului intravilan al satului Vânătorii Mici.
Vecinătățile amplasamentului studiat sunt prezentate în planșa "SITUAȚIA EXISTENTĂ CONFORM
P.U.G." și în Planurile de amplasare și delimitare a corpului de proprietate.
2.3 Elemente ale cadrului natural

I. GENERALITĂŢI ȘI AMPLASAMEN

Zona din care face parte parcela luata în studiu se încadrează din punct de vedere geomorfologic zonei
de câmpie și anume Câmpia Gavanu - Burdea.
Câmpia Gavanu - Burdea se dezvoltă la vest de râul Argeş, are aspect de câmpie uşor vălurită și
prezintă o inclinare generală de la nord vest către sud-est, sens în care cotele scad de la 225 m până la 75 m.
Reţeaua hidrografică secundară reprezentată de văile Teleormanului, Dâmbovnicului, Glavaciocului și
Neajlovului, fragmentează aceasta câmpie, dându-i aspectul valurit.
Caracteristica acestor văi constă în:
- adâncirea lor relativ mare, față de nivelul câmpului;
- asimetria versanților, cel drept fiind totdeauna mai abrupt, iar cel stâng prezentând o pantă domoală
către vale, uneori rezolvându-se în terase.
Datorită fenomenului de subsidență care a afectat aceasta unitate geomorfologică, până la holocenul
inferior, râurile care drenează acest câmp nu prezintă decât un nivel de terasă care se încadreaza nivelului de
terasă joasă.
Geologic, zona studiată face parte din marea unitate de vorland, denumita Platforma Valahă,
subunitatea Platforma Moesică.
Platforma Moesică și-a încheiată evoluţia în cuaternar când a fost colmatată și este delimitată la sud de
Dunăre, la nord de zona subcarpatică a Carpaților Meridionali, iar la nord est de o falie orientata NV-SE, care este
prelungirea faliei de la est de Dunăre, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de falia Pecineaga Camena.
Depozitele cuaternare stau peste cele pliocene, reprezentate prin:
Romanian - care poate atinge o grosime de cca. 500m este reprezentat printr-o alternanță de argile,
argile nisipoase și nisipuri cenuşiu- vinete sau negricioase.
Pleistocenul inferior (qp1) este reprezentat prin faciesul Stratelor de Frațești. Litologic, aceste strate
cuprind la partea lor superioară nisipuri mărunte și fine, uneori grosiere, micecee; spre bază predomină
pietrişurile constituite din cuartite, micașisturi, gresii, calcare, silezuri și tufuri calcaroase.
Uneori, între nisipuri și pietrişuri, se intercalează un strat de nisipuri fine argiloase.
PROIECTANT GENERAL
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Holocenul superior (qh2) este reprezentat prin depozitele aluvial proluviale prăfos argiloase care acoperă
terasa joasă a văilor din regiune și aluviunile grosiere ale luncilor.
Depozitele aluviale ale terasei joase au un caracter nisipos argilos și prezintă o grosime de 2 - 6m.
Aluviunile grosiere ale luncilor sunt alcătuite din nisipuri, pietrişuri și bolovanișuri, constituite din
elemente de cristalin din Carpații Meridionali și cu totul excepţional se întâlnesc și elemente de calcare. Grosimea
aluviunilor luncii variază între 2 - 8m.
Peste aluviunile grosiere ale luncii se aşterne un material prăfos - argilos nisipos, de culoare cenuşiuroşcată, uneori cu caracter loessoid, având o grosime de 1 - 5m.
Din punct de vedere structural, depozitele cuaternare prezintă o uşoară înclinare de la sud vest către
nord e s t , spre zona de afundare maximă a avantfosei carpatice, constatându-se de asemenea și o îngroșare pe
aceasta direcţie a depozitelor pleistocenului inferior.
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele valori:
- precipitaţiile medii anuale 600mm;
- temperatura medie anuale a zonei este 10°;
- temperatura maximă absolută + 42,2° C;
- temperatura minimă absolută - 30,2° C;
- adâncimea maximă de îngheț - 0,90 m, conform STAS 6054/92.
- Seismic, conform SR-93, intensitatea macroseismică este 71 pe scara MSK. Indicativul 1 corespunde
unei perioade de revenire de 50 ani.
Conform Codului de proiectare seismică partea I din Prevederi de Proiectare pentru construcţii P-100/1 2006, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului ag=0,20g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență
IMR=100 ani și Tc= 1,0 sec.
Prin studiul geotehnic se stabilesc următoarele:
- natura stratului de fundare din zona parcelei studiate
- adâncimea de fundare
- caracteristicile geotehnice ale stratului de fundare
La baza elaborării studiului au stat următoarele:
- lucrări de cartare geologo-tehnică pentru delimitarea formaţiunilor geologice și fenomenelor fizico geologice;
- date privind structura litologica și caracteristicile fizico-mecanice ale stratelor interceptate în forajele
geotehnice;
- date privind regimul climatologic, hidrologic și seismic al zonei.
CERCETAREA TERENULUI
Lucrările de cartare geotehnică stabilesc ca pe aria studiată, nu apar fenomene fizico- geologice de
instabiliate a terenului, datorită caracterului sau tabular.
Se constată variaţii ale stratului acvifer freatic.conform , nivele măsurate în fântâni și preluate din lucrări
executate anterior în zona.
Stratificația interceptată de lucrările executate este corelabilă, specifică zonei, constituită din stratul de
nisip fin argilos cu treceri spre nisip prăfos, îndesat, uscat, coeziv.
- - F1
- 0,00 - 0,20m - strat de sol vegetal
- 0,20 - 2,25m - strat de nisip fin argilos, galben tare
- 2,25 - 2,55 - strat de nisip fin argilos vânăt plastic moale
- 2,55 -4,00 - strat de nisip cu pietriş mărunt, vânăt gălbui, saturat La h = -2,50m a fost interceptat
stratul acvifer freatic.
- F2- 0,00 - 0,20m - strat de sol vegetal
- 0,20 - 2,20m - strat de nisip fin galben, argilos, îndesat, uscat
- 2,20 - 2,45 - strat de nisip fin argilos vânăt plastic moale
- 2,45 -4,00 - strat de nisip cu pietriş mărunt, vânăt gălbui, saturat La h= -2,45m a fost interceptat
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stratul acvifer freatic.
O probă tulburată recoltată din forajul F1 de la adâncimea de 2,00m, are următoarea granulometrie:
- Nisip - 42%
- Praf -31%
- Argilă -27%
Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo - tehnică de suprafaţă cu datele obţinute din forajele
geotehnice executate se concluzionează următoarele:
Presiunea convenţională conform STAS 3300/2-1985, este:
- pentru stratul de nisip fin argilos Pconv = 2,20 KPa
- pentru stratul de argilă prăfoasă, Pconv = 250 KPa
- pentru stratul de pietriş mărunt cu nisip Pconv = 300 KPa.
Presiunile convenţionale recomandate corespund la adâncimea de fundare Df = -2,00m de la cota
terenului natural și lăţimi ale fundaţiilor B = 1,00m. Conform aceluiași STAS, presiunea convenționlă se
corectează cu adâncimea.
Conform Indicativului NP 074/2007, se determină riscul geotehnic prin amplasarea construcţiei, după
cum urmează:
- condiţii de teren - terenuri bune - punctaj 2
- apa subterană - fără epuismente - punctaj 1
- clasificarea construcţiilor după categoria de importanță – redusă sau normală - punctaj 3
- vecinătăţi - risc redus - punctaj 1.
- zona seismică Ag= 0,20 - punctaj 1
Total punctaj 8 - risc geotehnic redus.

2.4 Circulația
Parcela ce face obiectul PUZ beneficiază, în extremitatea nordică de vecinătatea DC 190, împietruit,
propus spre asfaltare, de acces rutier direct . Accesul se poate face prin intermediul DC 190 fie din DN 61 dinspre
satul Vânătorii Mici, fie dinspre satul Căscioarele din DC 187. În acest fel se poate realiza accesul
amplasamentului din Autostrada A1, dinspre Pitești pe ruta DC 168 - DN61 - DC 190 ,iar dinspre București pe
ruta DC 187 - DC 190.
2.5 Ocuparea terenurilor
Funcțiunea dominantă a zonei studiate este în prezent agricultura.
Terenul este în totalitate proprietate privată a Consiliului Local Vânătorii Mici, fiind înscris în Registrul cu
inventarul Domeniului privat al Consiliului Local la Nr. 18
Amplasamentul beneficiază de un context natural favorabil, de o relație directă cu satele comunei, cu
drumul național DN 61 și așa cum s-a arătat mai sus, cu autostrada București - Pitești.
În zona studiată nu există în prezent nici o construcție și/sau amenajare cu caracter definitiv sau provizoriu,
terenul având exclusiv folosință agricolă. Fac excepție, un foraj de mare adâncime , cel de-al doilea foraj fiind
situate pe un teren învecinat, dezmembrat, ce nu face obiectul PUZ.
Vecinătatea cu satul de centru al comunei Vânătorii Mici, care deține toată gama de dotări necesară unui
sat reședință de comună, nu exclude necesitatea ca noua structură urbanistică să-și creeze un nucleu propriu de
dotări specifice (comerț alimentar, nealimentar, alimentație publică, gospodărie comunală, etc.).
Principalele disfuncționalități privind parcela ce face obiectul PUZ sunt:
- lipsa unei rețele de circulație interioara a parcelei
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- lipsa utilităților pe parcelă
- necesitatea creerii în viitor a unei gospodăriei de apă și ulterior a unei retele publice de canalizare, în
măsura în care cele doua utilitați vor fi implementate în intreg satul de centru.
- necesitatea amplasării unui post de transformare aerian de minimum 1000 KvA,în apropierea sau la
limita parcelei, alimentat din rețeaua de medie tensiune aflată la distanță de cca. .
2.6 Echiparea edilitară
Alimentarea cu apa
Nu există rețele de apă potabilă în zona studiată
Canalizarea
Nu există rețele de canalizare în zona studiată
Alimentarea cu gaze
Nu există în zonă rețea de medie sau joasă presiune
Alimentarea cu energie electrică
În zonă, nu există rețele electrice de joasă sau medie tensiune. Amplasamentul este străbătut pe direcția
est - vest de o linie electrică de înaltă tensiune de 20 Kv.
2.7 Probleme de mediu
Principalele disfuncționalități pe probleme de mediu sunt:
- Lipsa echipamentelor edilitare și în special canalizarea menajeră, în zonă sau în vecinatatea zonei;
- Starea total necorespunzatoare a drumului județean pe care este situat terenul
- Lipsa unor amenajări minimale de protecție împotriva acțiunii erozionale exercitate de apele meteorice
pe traseul văii ce bordează amplasamentul la sud.
- Configurația terenului ce favorizează stagnarea apelor din precipitații în anumite porțiuni.
- Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere în paralel de desecare ori pe terenul arabil.
În zona studiată și în apropierea acesteia nu există valori de patrimoniu care să necesite protecție specială.
2.8 Opțiuni ale populației
Zona comunei Vânătorii Mici beneficiază de potențial natural valoros și manifestă din ce în ce mai pregnant
o atractivitate deosebită pentru realizarea de locuințe individuale pe lot, așezări de vacanță și parcuri rezidențiale,
atât pentru locuitorii din zonă cât și pentru cei ai capitalei.
Elaboratorul studiului apreciază că realizarea unor structuri urbanistice moderne, stimulate de
exigență ridicată a unor investitori privați venind din direcția capitalei vor influența favorabil dezvoltarea
localităților prin valorificarea și protejarea sitului natural și construit, îmbunătățirea echipării tehnico edilitare a teritoriului, modernizarea infrastructurii tehnice și sociale, vor contribui la creșterea
prestigiului, a potențialul turistic și economic al comunei.
Deoarece terenul studiat se afla în extravilan se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) cu
regulament aferent ,conform Certificatului de Urbanism emis de Administrația locală.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare
Analiza situației existente, a disfunctionalităților constatate la nivel teritorial și local au condus la
următoarele concluzii privind modalitatea de abordare a problematicii complexe constatate.
Se impune elaborarea unei soluții de echipare tehnico - edilitară a zonei, în lipsa posibilității de racordare la
echipamentele publice existente de pe teritoriul propriu sau al localităților învecinate.
Se impune elaborarea unei soluții tehnice de asigurare a accesului rutier din rețeaua teritorială existentă.
PROIECTANT GENERAL
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Concomitent cu realizarea infrastructurii se impune amenajarea corespunzatoare a terenului pentru
înlăturarea excesului de umiditate și drenarea zonelor cu stagnare ape din precipitații (sistematizarea verticală).
Zona ce face obiectul PUZ va trebui structurată funcțional și conformată spatial - volumetric, potrivit
caracteristicilor țesutului urban al localității și zonei învecinate, într-o concepție de dezvoltare urbanistică unitară.
Accesul rutier la amplasament se va asigura din drumul comunal DC 190.
3.2 Prevederi ale Planului urbanistic general și Regulamentul local
Conform PUG și RLU aprobate de Consiliul Local, terenul proprietate private a localității ce face obiectul
PUZ este situat în teritoriul agricol extravilan al comunei Vânătorii Mici în vecinatatea satului Vânătorii Mici, la
limita teritoriului intravilan al satului.
Deși terenul respectiv nu a fost inițial destinat construirii, Planul Urbanistic General previziona apariția unor
noi solicitări privind dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale în zonă, pentru care nu a existat oportunitate sau
interes până în momentul elaborării PUG și recomanda încurajarea și stimularea oricăror inițiative legate de
dezvoltarea localității, cu condiția că acestea să fie compatibile, sub toate aspectele urbanistice, cu funcțiunile
învecinate și în acord cu documentațiile de amenajare a teritoriului comunei și județului.
3.3 Valorificarea cadrului natural
Spațiul în care urmează a se realiza noul ansamblu rezidențial nu oferă în prezent condiții deosebite de
cadru natural său de echipare, dar existența unor declivități finalizate în canale de desecare sau văi naturale, ar
putea fi amenajate peisager, iar apropierea de un corp de pădure care este benefic pentru un microclimat plăcut,
sunt argumente în favoarea realizării acestui ansamblu rezidențial.
3.4 Modernizarea circulației
Accesul principal în zonă se va asigura din DC 190, pregătit ca elemente geometrice și infrastructură să fie
asfaltat. Artera de circulație este inclusă în programul de investiții al Primăriei Vânătorii Mici. Modernizarea
acestei artere creează premizele unor accese lesnicioase pe cele două direcții de mers ale Autostrăzii A1,
legătura acesteia cu DN61 și cu comunele pe care le străbate, lucru benefic pentru dezvoltarea economică și
socială a comunei Vânătorii Mici.
Pentru accesul la noile loturi ce se vor constitui pe terenul ce face obiectul PUZ, se propune realizarea unor
circulații carosabile, de folosință comună, ce se vor desfășura atât periferic cât și în interiorul parcelei. Circulațiile
carosabile, vor fi echipate cu elementele constructive corespunzătoare, cu profil transversal de 13,0 m (platforma
carosabilă, spații de gardă, șanturi, trotuare) vor fi completate de străzi interioare de o bandă pe sens, care vor
asigura accesul proprietarilor la fiecare lot și vor înlesni eventualele intervenții ale mijloacelor auto specializate
(salvare, pompieri, depanare auto, utilaje de intervenție la avariile instalațiilor edilitare, etc).
3.5 Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici
Zona studiată va avea ca funcțiune dominantă locuirea cu funcțiuni complementare (comerț, alimentație
publică, circulație, echipare edilitară, culte, etc).
3.5.1. Descrierea soluției de organizare urbanistică
Criteriile principale care au stat la baza concepției de organizare urbanistică sunt:
 orientarea față de punctele cardinale și față de vânturile dominante din zonă, terenul fiind orientat pe direcția
est - vest, noile parcele orientate perpendicular pe aceasta direcție realizează fronturi cu alinierea principală spre
nord și sud;
 posibilitatea realizării accesului rutier comod,cu raze de girație asiguratoare, cu legatura cu DC 190 ;
 forma și dimensiunile terenului ce urmează a fi structurat - forma neregulată - ce favorizează reparcelarea în
sistem peisager, cu o anumita rețea principală carosabilă și utilizarea eficientă a terenului.
Zonificarea funcțională pe parcela este prezentată în "PROPUNERI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PE
PARCELĂ" și cuprinde spații destinate locuințelor individuale pe lot, zona de amplasare a construcțiilor (zona
PROIECTANT GENERAL
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edificabilului), zona pentru funcțiuni complexe de interes public, zona verde pentru agrement, divertisment, loisir,
zona pentru realizarea acceselor principale cu amenajările ambientale aferente, spațiu destinat circulației
carosabile și pietonale de acces în incinta ansamblului și deservire a noilor parcele (alee de acces privată, de
folosință comună pentru toate locuințele din incintă), spații destinate amplasării utilităților, spații verzi de protecție
și ambientale în cadrul fiecarei parcele.
Având în vedere forma și dimensiunile parcelei, ce permit desfășurarea unei compoziții peisagere, dar
totuși riguroasă ca dispunere a loturilor, cu un câștig evident privind utilizarea judicioasa a terenului, pentru
obținerea numărului de loturi dorit, cu forme și dimensiuni echilibrate, ce vor facilita rezolvarea tuturor problemelor
privind accesul, circulația interioară, amplasarea unor anexe și a altor utilități.
Zona pentru locuințe și anexele acestora cuprinde 171 loturi, cu suprafețe de regulă de 500 mp, cele de
colț sau capăt putând avea în mod excepțional pana la 700 mp.
.
Zona pentru funcțiuni complexe de interes public cuprinde spații pentru comerț, alimentație publică, un
centru secundar de cabinet medical individual, prestări servicii și alte activități necesare pentru satisfacerea
nevoilor zilnice.
Zona destinată activităților de agrement, spații verzi, locuri de joacă cu amenajarile aferente.
Zona pentru echipamente tehnico-edilitare cuprinde spații pentru sursă de apă de adâncime existent pe
unul din loturi cu zona verde de protecție , fântâni individuale pe fiecare lot, fose septice vidanjabile individuale,
platforma pentru depozitare temporară deșeuri menajere în fiecare incintă de lot, zonele verzi de protecție a
surselor de apă.
Zona destinată circulației rutiere și pietonale, constând în circulația principală cu 2 benzi, străzi de
acces și rocadă, cu platformă carosabilă, trotuare, spațiu verde, precum și amenajările aferente pentru accesul
la noile parcele.
3.5.2 Bilanț teritorial, indici urbanistici
Prin soluția de organizare urbanistică se propune următoarea structură funcțională:
SUPRAFAȚA
mp
%
83028,40
67,17
1335,00
1,08
4285,60
3,47
1686,00
1,36
33265,00
26,92
123.600, 0
100,00

DENUMIREA ZONEI
ZONA PENTRU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ZONA MIXTA INTERES PUBLIC GENERAL SI LOCUINTE
ZONA VERDE PENTRU AGREMENT, DIVERTISMENT, LOISIR
ZONA PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICO - EDILITARE
ZONA PENTRU CIRCULAȚIE CAROSABILĂ ȘI PIETONALĂ
TOTAL

3.5.3 Categoriile de intervenție
În planșa "PROPUNERI REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE" sunt prezentate principalele
categorii de intervenții astfel încât, în final, întreaga structură să funcționeze unitar, în condiții optime:
 Realizarea unei structuri stradale completată cu un sistem de alei de acces și deservire locală) cu
tipologie geometrică, dezvoltată din drumul comunal DC 190.
 Realizarea infrastructurii tehnico-edilitare de zonă și a rețelelor de distribuție a loturilor și rezervarea
terenurilor pentru principalele instalații, dotări și echipamente;
 Realizarea parcelelor destinate construirii de locuințe individuale pe lot, cu regim de construire de
preferință izolat și regim de înălțime P, P+1 , P+1+M.
Dimensiunile geometrice dominante ale loturilor sunt:
- lățimea lotului – la aliniament - cca 18,00 – 22,00 m.
- adâncimea – variabilă funcție de configurația terenului;
 Realizarea spațiilor de utilitate publică ( comerț, prestări servicii, stații de distribuire a utilităților, etc.) și
rezervarea terenurilor pentru dezvoltări ulterioare;
 Amenajarea de spații verzi cu rol de locuri de joacă, de protecție și ambiental;
3.5.4 Indici urbanistici
Procentul de ocupare a terenului
Coeficientul de utilizare a terenului
Nivelul mediu
PROIECTANT GENERAL
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3.6 Dezvoltarea echipării edilitare
3.6.1 Echiparea edilitară
Alimentarea cu apă
În zona studiată nu există rețea de apă potabilă.
Alimenterea cu apă a obiectivelor prevăzute în zona studiată se va realiza dintr-un front de captare cu 2
(două) surse (foraje) – F1, F2, - de mare adâncime echipate cu pompe corespunzătoare.
Apa este pompată într-un rezervor subteran, de unde este repompata în rețelele care alimentează
obiectivele propuse. Forajele și gospodăria de apă fac parte dintr-un proiect de alimentare cu apă a comunei
Vânatorii Mici, aflat în derulare.
Canalizarea
În zonă nu există rețea de canalizare menajeră și pluvială.
Colectarea apelor uzate menajere și pluviale de la obiectivele din incinta studiată se va face individual în
fose septice vidanjabile, pentru fiecare gospodărie. În perspectivă, după realizarea unei rețele de canalizare
unitare la nivelul comunei, gospodăriile individuale de pe terenul studiat se vor racorda la acest sistem.
Alimentarea cu gaze
- nu este cazul, nu exista rețea în zonă.
Alimentarea cu energie electrică și telecomunicații
Alimentarea cu energie electrică
În vecinatatea zonei există următoarele rețele electrice:
- LEA 20 KV pe stâlpi de beton armat.
Alimentarea cu energie electrică pentru construcțiile din zona studiată se va realiza conform avizului de
amplasament al S.C. Electrica ”Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice” Giurgiu.
În urma calculului necesarului de putere pentru zona studiată se impun următoarele lucrări:
- Un post de transformare aerian cu puterea de 1000 KvA;
- Rețea de distribuție energie electrică de joasă tensiune pe traseul tuturor străzilor
Iluminat exterior, realizat de-a lungul străzilor, cu corpuri de iluminat cu LED-uri și panouri
fotovoltaice
Telecomunicații
Pentru noile dotări urbane prevăzute în această zona se propun următoarele lucrări:
- Extinderea liniilor de telecomunicații
În vecinatatea zonei există o rețea telefonică, de transfer date și semnal TV aeriană, pe stâlpi de beton,
care poate fi extinsă și în zona studiată.
3.7 Protecția mediului
 Se vor lua măsuri pentru evacuarea corectă a apelor uzate menajere pentru întreg ansamblul nou creat

și se interzice deversarea la teren a acestora;
 Se vor realiza toate plantațiile cu rol de protecție cu respectarea normelor de igienă și a recomandărilor
privind mediul de viață al populației care va utiliza spațiul rezidențial nou creat;
 Se vor amenaja spațiile verzi din cuprinsul arterelor de circulație și cele amenajate în interiorul
ansamblului;
 Întregul ansamblu va trebui să beneficieze de un sistem corect de asigurare a infrastructurii tehnico edilitare, conform propunerilor din capitolul respectiv.
3.8 Obiective de utilitate publică
Administratorul terenului își propune să aloce suprafețe corespunzătoare obiectivelor de utilitate publică.
Se propune realizare obiectivelor de mic comerț zilnic (pâine, lapte, tutun, ziare ,etc.) și prestări servicii de prima
necesitate, alimentație publică, de sănătate (centru secundar al unui Cabinet individual de medicină a familiei),
locuri de joacă, gospodărie comunală.
PROIECTANT GENERAL
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Suprafața de teren aferentă căilor de circulație rutieră în incintă (acces la parcele), precum și cele aferente
echipamentelor edilitare de zonă vor trece în domeniul public de interes local.
4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE
 Prezentul studiu propune completarea structurii funcționale stabilite prin PUG, în consens cu prioritățile
comunei privind dezvoltarea activităților prin valorificarea potențialului natural și antropic de care dispune zona;
 Realizarea operațiunii de trasare a circulațiilor, cu toate amenajările aferente și reparcelarea terenului;
 Echiparea terenului cu utilitățile necesare unei bune funcționări a ansamblului;
 Modernizarea drumurilor de exploatare existente și construirea celor noi cu infrastructura și elementele
geometrice corespunzătoare;
 Amenajarea spațiilor verzi cu rol de protecție pentru îmbunătațirea microclimatului și pregătirea zonei de
contact cu publicul interesat;
 Construirea locuințelor pe lot și amenajarea spațiilor aferente lotului;
 Se apreciază că investiția se poate realiza etapizat, prioritățile de intervenție putând fi concentrate în
zona pentru care se manifestă opțiunea beneficiarului;
 Se apreciază că realizarea acestei investiții va îmbunătăți din punct de vedere arhitectural - urbanistic
zona și va fi rentabilă din punct de vedere economic și social atât pentru investitor, cât și pentru comunitatea
locală.

ÎNTOCMIT,
ARH. MIRCEA NITESCU
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I. DISPOZIȚII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
1.1. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabilește modul
în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor și
amenajărilor pe o suprafață bine delimitată, în acord cu prevederile legale din
domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
1.2. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent
PUZ aplică regulile și principiile generale de urbanism pe o suprafață de teren bine
determinată, asigurând concilierea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivităților,
respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.
1.3. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, constituie act de autoritate al
administrației publice locale, instituit ca urmare a avizării conform legii de către
organismele teritoriale interesate și a aprobării sale prin Hotărâre a Consiliului Local al
comunei Corbii Mari.
1.4. Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale
sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru părți componente ale zonei studiate se schimbă
concepția care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal aprobat și implicit a RLU aferent, este
necesară actualizarea PUZ.
1.5. Aprobarea unor modificări ale Regulamentului Local de Urbanism aferent
PUZ aprobat se poate face cu respectarea filierei de avizare-aprobare inițială.
Nu se vor face intervenții cu caracter modificator pe piesele desenate și în piesa
scrisă din documentația elaborată inițial.
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea PUZ sau PUD va conține descrierea
explicită a modificărilor aduse documentației de urbanism aprobate inițial și
intercondiționările generate de aceasta.

2. BAZA LEGALA A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
2.1. Elaborarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se sprijină pe o
vastă
bază legală cuprinzând legi și alte acte normative care cuprind reguli privind modul de
ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor, norme și standarde tehnice care
fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de realizare
a stabilității, securității și a siguranței în exploatare ale acestora, reguli proprii domeniului
urbanismului și amenajării teritoriului privind ocuparea terenului în acord cu principiile
dezvoltării durabile – configurația parcelelor, natura proprietăților, amplasarea și conformarea
construcțiilor, din care cele mai importante sunt:
 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri
pentru realizarea locuințelor (completată, modificată și republicată);
 OUG nr. 195/2005 cu completările ulterioare;
 Legea 243/2018 privind completarea Legii apelor nr. 107 / 25.09.1996;
 Legea nr. 198 / 2015 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43 / 1997
privind regimul juridic al drumurilor;
 Codul civil;
 Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 525 / 1996;
PROIECTANT GENERAL :
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Hotărârea de Guvern nr. 939 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară în jurul surselor de apă și
lucrărilor de captare, a construcțiilor și instalațiilor de alimentare cu apă
potabilă;
Ordinul Ministrului Sănătații nr. 119 / 23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de
igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
Ghidul - metologie de aprobare și conținutul–cadru al Planului Urbanistic Zonal,
Reglementare tehnică GM 010/2000, aprobat prin Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000;
Ghidul privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism,
Reglementare tehnică GM 007/2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.
21/N/10.04.2000;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44 / 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
privind protecția mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurator;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 / 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în
localitățile urbane și rurale;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50 / 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitîțile rurale;
Legislația actuală în vigoare complementară domeniului urbanismului și
amenajării teritoriului;

3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
3.1. Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile RLU aferent PUZ:
Parcela situată pe teritoriul extravilan al comunei Vânătorii Mici, satul Vânătorii Mici, judetul
Giurgiu, pentru un ansamblu rezidențial de locuințe individuale pe lot de regulă de 500
mp, dar cu posibilitați pentru loturile aflate în poziții particulare sa ajunga la 700 mp, cu regim
de înălțime P+1, cu accente de maxim P+1+M, cu un POT maximde 35 % și un CUT maxim
de 0,9 cu amenajările aferente, spații de circulație și acces, echipamente tehnico-edilitare.
Zona studiată este reprezentată de un teren agricol (arabil), extravilan, proprietate
privată a Consiliului Local Vânătorii Mici, conform inventarului domeniului privat al Consiliului
Local Vânătorii Mici, cu suprafața totală de 123.600 mp.
Parcela care face obiectul PUZ are posibilitatea de asigurare a accesului rutier și
pietonal din drumul comunal DC 190 și din drumurile de pământ aflate de o parte și de alta a
proprietății, pe laturile est și vest.
3.2. Regulile de construire și amenajare amănunțite se referă la suprafața care face
obiectul PUZ – suprafața de 123.600 mp, cu asigurarea accesului prin drumuri publice (drum
comunal, străzi interioare) funcție de specificul funcțiunii principale a fiecărei subzone
funcționale.
3.3. Funcțiunea dominantă a zonei din trupul de bază al satului Vânătorii Mici, în
vecinatatea celei studiate prin PUZ este «locuințe și funcțiuni complementare», cu mici
accente de unități de interes public și prestări servicii, precum și «dotări de gospodărie
comunală». Zona studiată este de altfel adiacentă actualului traseu al intravilanului.
Delimitarea zonei de instituire a regulilor de construire s-a făcut pe limite cadastrale.
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
LA NIVELUL LOCALITĂȚILOR COMPONENTE ALE COMUNEI
4. REGULI DE BAZĂ CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT
4.2. Schimbarea destinației terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării
construcțiilor se realizează în condițiile art. 4. din Regulamentul General de Urbanism și a
altor prevederi legale ce vor apărea ulterior elaborării documentației.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI
PUBLIC
5.1. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele expuse la
riscuri naturale previzibile se realizează în condițiile respectării art. 10 din RGU.
Zonele expuse la riscuri naturale previzibile în sensul art. 10 din RGU sunt de natură
hidrologică, hidrogeologică, geologică și geofizică.
În zona studiată prin PUZ nu s-au identificat factori de risc natural previzibili. În situația
în care vor aparea astfel de riscuri, în special datorită scurgerilor necontrolate a apelor
pluviale, utilizarea terenurilor se supune următoarelor reguli:
 Utilizări permise cu condiții:
Orice fel de construcții și amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995
actualizată și a normelor și prescripțiilor tehnice specifice, referitoare la rezistența și
stabilitatea construcțiilor siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor, pe terenurile
cu umiditate ridicată, pe terenuri macroporice, cu pânza freatică agresivă, neprecizate la
art.10 din RGU.
Se admit de asemenea construcții pe terenurile menționate în art. 10, alin.2 din RGU,
cu condiția eliminării factorilor naturali de risc prin lucrări specifice aprobate de autoritatea
competentă în protecția mediului sau alte organisme interesate, după caz.
5.2. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile situate în
zone expuse la riscuri tehnologice (antropice), precum și a celor situate în zone de
servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale
(în viitor), apă, canalizare, a căilor de comunicație rutieră, a infrastructurii feroviare și
a altor lucrări de infrastructură, se realizează în condițiile prevederilor art. 11 din RGU.
 Utilizări permise:
În zonele expuse la riscuri tehnologice sunt permise orice fel de construcții și
amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice și limitarea efectelor acestora
(lucrări de consolidare, lucrări de marcare și reperare, accese pentru intervenție rapidă în caz
de incendii sau explozii, etc.).
 Utilizări permise cu condiții:
Toate tipurile de construcții propuse în PUZ cu condiția respectării servituților de
utilitate publică existente sau propuse, pentru rețele tehnico-edilitare, căi de comunicație,
explorare și exploatare resurse, apărarea țării, ordinii publice și a siguranței naționale,
precum și a exigențelor Legii nr.10/1995 privind rezistența, stabilitatea, siguranța în
exploatare, rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protecția
mediului.
Se vor respecta distanțele minime de protecție față de obiectivele generatoare de
posibile accidente, poluare și disconfort pentru sănătatea publică, distanțe stabilite prin
norme specifice, astfel încât să se asigure condiții de protecție a populației.
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 Utilizări interzise:
Toate tipurile de construcții amplasate în zonele de protecție stabilite prin norme
sanitare și protecția mediului, în zonele cu servituți legal instituite pentru lucrările publice
generatoare de riscuri tehnologice, etc.
5.3. În vederea asigurării cu echipament tehnico-edilitar corespunzător, autorizarea
executării construcțiilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din RGU.
În conformitate cu competentele legale, autoritățile administrației publice locale sunt
obligate să asigure corelarea dezvoltării localităților cu programele de dezvoltare a echipării
edilitare, condiționate de posibilitățile financiare de executare a acestora.
Extinderea rețelelor edilitare existente sau a capacității acestora, care nu poate
fi finanțată din bugetele locale, se va putea realiza prin finanțarea totală sau parțială a
acestor lucrări de către investitorii interesați.

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
6.1. Orientarea față de punctele cardinale
Conform art. 17 din RGU autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea
condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale pe baza prevederilor
anexei nr. 3 din RGU.
6.2. Reguli de amplasare față de drumurile publice
6.2.1. Condițiile de amplasare a construcțiilor față de drumurile publice se stabilesc
conform prevederilor art.18 din Regulamentul General de Urbanism, cu respectarea
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 82 / 1998, precum și a normelor tehnice cuprinse în
Ordinele Ministrului Transporturilor nr. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 / 1998.
6.2.2. Accesul autovehiculelor la loturile destinate construirii se va asigura din
drumul public pe accese proprietate privată ce se amenajează pe terenul beneficiarului.
6.2.3. Racordul la drumul public se face în punctul în care accesul pe proprietatea
privată este cel mai lesnicios, având în vedere faptul că terenul în discuție este flancat pe
două laturi de circulații publice de oarecare importanță (un drum județean și unul de pământ
pe latura de est (paralel cu canalul hidrotehnic).
6.3. Amplasarea construcțiilor față de aliniament
6.3.1. Construcțiile se vor amplasa (alinia) față de zona drumului public la o distanță
de minim 5,0 m, conform planșei de reglementări pe parcele.
6.4. Amplasarea în interiorul parcelei
Condițiile de amplasare a construcțiilor în interiorul parcelelor sunt cele stabilite în
planșa de propuneri de reglementări pe parcela. Prevederile art. 24 din RGU se referă la
toate construcțiile principale aflate pe suprafața parcelei. Retragerile impuse față de limitele
laterale ale terenului se bazează în principal pe prevederile Codului Civil (servitutea de
vedere însemnând 2,00 m) și pe cele cuprinse în normele de protecție contra incendiilor.
Retragerile impuse au un caracter minimal și vor fi completate cu norme locale, după caz,
pentru realizarea următoarelor cerințe de asigurare a confortului urban:
- asigurarea respectării normelor de însorire și iluminat natural;
- respectarea condițiilor de vizibilitate (percepția unei porțiuni din bolta cerească din
interiorul încăperilor de locuit), în acord cu realizarea intimității de locuire pentru construcțiile
învecinate;
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- respectarea condițiilor generale de protecție contra incendiilor, prin asigurarea
accesului vehiculelor sau formațiunilor mobile de pompieri, după caz;
- asigurarea protecției contra zgomotului și nocivităților în cazul în care parcela se
învecinează cu surse de poluare (activități zgomotoase, amenajări comerciale, etc.)
6.4.1. În funcție de marimea parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau
mai multe construcții principale. Poziția lor pe suprafața parcelei este condiționată de regimul
de aliniere față de drumurile și spațiile publice și de alinierile impuse față de limitele laterale
și posterioare ale acesteia.
6.4.2. În practica urbanistică se admite, de regulă, o distanță minimă între construcțiile
de pe aceeași parcelă egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai
mică de 3,0 m.
6.4.3. Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațade cu ferestre și balcoane și
limita proprietății învecinate, îngrădită sau nu, este de 2,00 m (servitute de vedere).
6.4.4. Distanțele necesare intervenției în caz de incendiu sunt stabilite prin avizul
unității teritoriale de pompieri, recomandându-se să se asigure:
- acces ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată;
- accesul autospecialelor de intervenție la vitrarile existente spre drumul public.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
7.1. Reguli generale cu privire la asigurarea acceselor carosabile
Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de
circulație și transport reprezintă condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a
acestora, conf. art. 25 din RGU.
7.1.1. Se va urmări asigurarea acceselor carosabile directe între parcelă și drumul
public în condițiile specifice de amplasament, cu respectarea relațiilor și a gabaritelor
funcționale.
7.1.2. Asigurarea accesului autospecialelor de intervenție pentru stingerea incendiilor
(alin.1) , art. 25 , HG 525 / 1996, este obligatoriu la curți. Gabaritele minime de trecere a
autospecialelor de intervenție sunt de 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime.
7.2. Reguli generale cu privire la asigurarea acceselor pietonale
Pentru toate construcțiile și amenajările ce trebuiesc prevăzute accese pentru pietoni,
concepute și realizate corespunzător caracteristicilor, cu aplicarea art. 26 din HG 525/1996.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ
8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente
Conform art. 27 din HG 525/1996, autorizarea executării construcțiilor este
condiționată de posibilitățile de racordare de noi consumatori la rețelele existente în
următoarele condiții:
8.1.1. Când rețelele edilitare publice au capacități și grad de acoperire a teritoriului
rural suficiente pentru a permite racordarea de noi consumatori, autorizarea construcțiilor
este permisă cu respectarea celorlalte prevederi ale Regulamentului General de Urbanism.
8.1.2. Când rețelele edilitare publice existente nu au capacități și grad de acoperire
a teritoriului suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar există programe de
perspectivă, se admite construirea de locuințe sau alte funcțiuni în următoarele condiții:
 Realizarea de soluții de echipare în sistem individual, care sa respecte normele
sanitare și de protecție a mediului (asigurarea unei distanțe minime de 30 m între fântâni
și fose septice), precum și prevederile Codului Civil;
 În momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să
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racordeze construcția, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local.
8.2. Realizarea de retele edilitare
8.2.1. Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice se
pot finanța și de către un investitor sau beneficiar interesat, parțial sau în întregime, după
caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local al comunei VÂNĂTORII MICI;
lucrările edilitare astfel realizate aparțin domeniului public și se administrează conform legii.
8.2.2.Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe
terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime
de investitorul sau de beneficiarul interesat.
8.2.3. Indiferent de forma de finanțare și de executare a rețelelor edilitare,
realizarea acestora se face cu respectarea prevederilor Legii nr.10 /1995 actualizată, privind
calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări
specifice.
8.2.5. Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare
publice se autorizează după obținerea de către investitor a avizelor serviciilor publice de
specialitate care gestionează lucrările din domeniul respectiv.
8.3. Condiții de amplasare a lucrărilor edilitare subterane în zona drumurilor
Autorizarea lucrărilor tehnico-edilitare în zona drumurilor se face cu respectarea
condițiilor de amplasare cuprinse în Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 / 27.01.1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru
instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;
8.3.1. Amplasarea rețelelor edilitare subterane se face, de regulă, în afara părții
carosabile a drumului, dar se pot amplasa și în partea carosabilă, cu urmatoărea ordine de
prioritate: canalizarea apelor pluviale, canalizarea apelor menajere, alimentarea cu apă, gaze
naturale, telecomunicații, alte rețele;
Condițiile specifice de amplasare, pe categorii de rețele, se stabilesc conform Anexei
nr. 1 la Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47 / 1998.
8.3.2. Condiții de amplasare a stâlpilor pentru instalații în zona străzilor
Amplasarea instalațiilor în zona drumurilor se va face în conformitate cu Normele
tehnice cuprinse în Ordinul nr. 47/1998 al M.T. și trebuie să respecte prevederile stabilite de
regimul juridic al drumurilor (Legea nr. 43 / 1997, republicată, anexa nr. 1 care cuprinde
limitele zonelor drumurilor - definirea zonelor de siguranță și de protecție).
Traversările aeriene ale cablurilor, trebuie să asigure o înalțime liberă de trecere de
minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor
electrice, înălțimea se majorează cu spațiul de siguranță împotriva electrocutării.
Amplasarea pe străzi a stâlpilor de instalații se va face obligatoriu dincolo de șanțuri.
8.4. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare este reglementată de art. 29 din RGU.
8.4.1. Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice
existente se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz,
în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local al comunei. Prevederile alin 3 , art. 29
din RGU privind proprietatea publică asupra rețelelor edilitare, indiferent de modul de
finanțare, vor face obiectul unor clauze contractuale privind obligațiile părților.
8.4.2. Fac excepție de la prevederile alin (1) al art. 25 din HG 525 rețelele edilitare și
drumurile situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în
serviciul exclusiv al acestora, asigurând legatura de la punctul de racordare cu rețelele și
drumurile publice și până la branșamentele și racordurile la clădirile situate pe parcelele
respective. Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii
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privați interesați, iar autoritatea administrației publice locale stabilește că nu se justifică
utilizarea publică menționată.
8.5. Protecția sanitară a captărilor și instalațiilor de alimentare cu apă
Conform prevederilor cuprinse în "Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor
de protecție sanitară în jurul surselor de apă și lucrărilor de captare, a construcțiilor și
instalațiilor de alimentare cu apă potabilă" aprobate prin Ordinul M.S nr. 119 /2014, se
instituie protecții pe baza normelor sanitare la următoarele obiective edilitare: sursele de apă
din acviferele subterane sau din apele de suprafață, sistemele de alimentare cu apă în
sistem centralizat (captare, înmagazinare, transport și distribuție) și fronturi de captare,
puțuri. Fântâna reprezintă o instalație locală de aprovizionare cu apă, individuală sau publică,
instalație din care apa este consumată prin extracție direct din sursă.
Realizarea acestor construcții trebuie să respecte prevederile cap. III din
“Recomandări și norme de igiena privind mediul de viață al populației» aprobat de
Ordinul Ministrului Sănătații 119/2014.
La emiterea autorizațiilor de construire pentru locuințe și obiective de interes public se
vor respecta următoarele reguli în situația în care apa potabilă se asigură prin fântâni
individuale și/sau publice:
a. Fântâna trebuie amplasată și construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă
de poluare și să asigure accesibilitatea. În situația în care construcția fântânii nu asigură
protecția apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10 m, amplasarea fântânii
trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit
de gunoi sau deșeuri de animale, cotețe etc.
b. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m.
c. Pereții fântânii vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: beton,
caramidă/piatră/tuburi din beton și vor fi prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime
de 70 - 100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din
materiale rezistente, impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii va fi etanșă pe
perimetru.
d. Fântâna trebuie sa aibă capac, iar deasupra ei un acoperiș care să o protejeze
împotriva precipitațiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din fântâna trebuie să se facă
printr-un sistem care să impiedice poluarea ei: galeată proprie sau pompă.
e. În jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de protecție, amenajat în pantă,
betonat, pentru îndepărtarea apelor pluviale sau ajunse accidental pe sol.
8.7. Norme de igienă la colectarea și îndepărtarea reziduurilor lichide
8.7.1. Îndepartarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețea de
canalizare a apelor uzate (executată conform STAS); în lipsa posibilității de racordare la
sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru
colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel
încât să nu constituie un pericol pentru sănătate (Ordinul MS nr. 119/2014).
8.7.2. Este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate pe sol (curți, grădini,
străzi, locuri virane, etc.) sau în bazine naturale de apă.
Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a
instalațiilor de alimentare cu apă potabilă.
8.7.3. Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințe neracordate la un
sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care
trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin
10 m față de cea mai apropiată locuință; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată
stație de epurare a apelor uzate.
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9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII
9.1. Autorizarea executării parcelărilor se supune prevederilor art.30 din RGU
9.1.1. Actele vizând orice formă de împărțire a unei parcele situate în intravilan
(deci destinată construirii), nu vor putea fi înregistrate și legalizate conform legii (la
administrația financiară, cadastru, notar public) decât însoțite de Certificatul de Urbanism
emis de autoritatea publică locală competentă.
9.1.2. În funcție de terenul disponibil și de configurația parcelei inițiale, construcțiile de
locuințe vor fi amplasate pe teren în regim izolat, cuplat sau înșiruit.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI
10.1. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și plantate
Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea RGU, din totalitatea
amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale,
suprafețe acoperite cu gazon, grădini de flori, spații verzi de protecție, plantații de aliniament,
garduri vii, etc.
10.1.1. Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau a creerii de spații
verzi, în funcție de destinația și capacitatea construcției, cf. art. 34 și Anexei nr. 6 la RGU.
10.2. Reguli cu privire la împrejmuiri
Împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar
amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul
public sau de proprietățile învecinate.
Autorizarea acestora se face conform prevederilor art.35 din RGU .
10.2.1. Împrejmuirile la aliniament interesează atât domeniul public cât și cel privat,
prevederile de amplasare și conformare a lor putând fi stabilită prin regulamente ale
administrației publice locale.
Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public datorită calității de
participare la crearea peisajului rural, alături de construcțiile pe care le protejează sau a căror
parcelă o delimitează.
10.2.2. Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale și posterioare ale parcelei
sunt realizate din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății; modalitatea de realizare a
împrejmuirilor în vederea protecției proprietîții private pentru evitarea intruziunilor, precum și
relațiile de vecinătate, sunt reglementate de prevederile Codului Civil.
Acestea se referă la zidurile despărțitoare dintre construcțiile izolate, a celor cuplate
sau înșiruite, precum și la condițiile în care se realizează împrejmuirea grădinilor, spațiilor
verzi de protecție și de aliniament.
10.2.3. Împrejmuirile cu caracter temporar se aprobă în cazul șantierelor de
construcții, al șantierelor arheologice etc.
10.2.4. Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferință transparente;
excepțiile pot fi prezentate de funcțiunea clădirilor (obiective speciale etc) sau de modul
tradițional de realizare a împrejmuirilor din localitate. Se acceptă socluri opace în înalțime
maximă de 60 cm.
10.2.5. Împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare a clădirii vor fi de
preferință opace, înălțimea considerată necesară pentru protecția proprietății este 2m.
10.2.6. În zonele pentru care s-a instituit protecție, împrejmuirile se autorizează în
condițiile avizului autorităților competente.
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10.2.7. Împrejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de
rezistente și bine ancorate prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a
circulației auto și pietonale și vor fi vopsite în culori distincte de ale mediului ambiant.

III . ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ
11. ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE
11.1. Zona funcțională este o categorie urbanistică și reprezintă un teritoriu pe care
se desfășoară activitățile umane ce se pot înscrie într-o funcțiune principală și alte funcțiuni
secundare; zonele funcționale sunt evidentiațe în planșa nr. 3 - “Propuneri Reglementări
Urbanistice - Zonificare".
11.2. Subzonele funcționale reprezintă subdiviziuni ale zonelor, având funcțiuni
specializate, caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorași reguli.
11.3. Teritoriul studiat este împărțit în următoarele zone și subzone funcționale:
IS Zona instituții publice și servicii de interes general
L Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare cu clădiri P, P + 1, P + 2
GC Zona de gospodarie comunală
Cr Zona de transport rutier
SP Zona Spații verzi amenajate

IV. PREVEDERILE R.L.U. LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE
12 - 13. CONȚINUTUL REGULAMENTULUI
Pentru fiecare zonă funcțională, prevederile regulamentului cuprind reglementări
specifice, pe articole, grupate în trei capitole:
CAP. 1 - GENERALITĂȚI
CAP. 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
CAP. 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR
12.1. IS - ZONA PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES
GENERAL
CAP. 1 GENERALITĂȚI
12.1.1. Zone și subzone funcționale:
IS Zona pentru instituții publice și servicii de interes general, cuprinde subzonele:
- dotări pentru comerț
- spații pentru prestări servicii
- spații de recreere și loisir
Aceste subzone cuprind toate parcelele ce aparțin tipurilor de instituții publice și
serviciile de interes general ale zonei studiate, în planșele aferente Regulamentului Local de
Urbanism, acestea nu s-au explicitat prin simboluri, ci prin culoare (roșu) pentru fiecare
funcțiune publică și s-au scris direct pe plan; s-a adoptat acest mod de prezentare pentru o
mai ușoară identificare a acestora și pentru a se evita acoperirea excesivă a bazei
topografice.
PROIECTANT GENERAL :

S.C. « AMBIENT URBAN » S.R.L.

9

RLU AFERENT PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT – “ZONA DC 190”
2019
Beneficiar: COMUNA VANATORII MICI
Tarlaua 106 , Nr. Cadastral 34503 , Comuna VÂNĂTORII MICI, Judetul GIURGIU

12.1.2. Funcțiuni dominante : IS - instituții publice și servicii de interes general.
12.1.3. Funcțiuni complementare admise pe aceeași parcelă: L, SP,TE, CCr.
CAP. 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
12.1.4. Utilizările permise pe parcele și în clădiri:
12.1.4.1. Instituții publice și servicii de interes general, cele enumerate la art.12.1.1. și
altele de tip IS care pot să mai aparp (obiective noi, modernizpri, schimbpri de
destinație, amenajări exterioare, mobilier urban, monumente de for public).
12.1.4.2. Locuințe în proporție de maxim 50% din suprafața desfășurată a fiecărei
clădiri, pe parcelele destinate IS;
12.1.4.3. Spații verzi cu rol decorativ, de recreere și de protecție;
12.1.4.4. Echipamente pentru igienă, salubritate;
12.1.4.5. Construcții aferente lucrărilor edilitare;
12.1.4.6. Spații pentru circulație rutieră, parcaje la obiective publice, garaje.
12.1.4.7. Spații pentru circulație pietonală, piețe civice, folosințe publice parțiale
12.1.5. Utilizări permise cu condiții ale terenurilor și clădirilor din zona IS:
12.1.5.1. În zona de protecție a drumurilor publice, a echipamentelor tehnico-edilitare
și în zonele de protecție pe baza altor norme; în zona de protecție a malurilor și albiei minore
canalelor de desecare, precum și a torenților adiacenți, autorizarea construcțiilor și
amenajărilor se face în condițiile obținerii avizelor legale.
12.1.6. Interdicții temporare de construire:
12.1.6.1. Pe terenurile unde există probleme deosebite de amplasare ce necesită studii
și cercetări suplimentare (zonele cu riscuri naturale previzibile) - până la elaborarea și
aprobarea unor studii aprofundate.
12.1.7. Interdicții permanente de construire:
12.1.7.1. Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii chioșcuri, buticuri, rulote) care să greveze integritatea și funcționalitatea domeniului public.
12.1.7.2. În zonele expuse la riscuri naturale previzibile, conform art. 5.1.
12.1.7.3. În zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de servitute pentru
protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, a
căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură ( art. 5.2).
CAP. 3 CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR
Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
Amplasarea construcțiilor, în funcție de destinația acestora, în cadrul localității se
face conform anexei nr. 1 din RGU.
12.1.8.Orientarea față de punctele cardinale: conf. art. 17 și anexa nr. 3 din RGU.
Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu
prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare.
Pentru obiective publice se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea
spațiilor publice și a birourilor.
12.1.9.Amplasarea față de drumurile publice: conform art. 18 din RGU și cu Ordinul
nr.50/1998 al Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea normelor tehnice privind
proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale; vezi art.6.1. cu privire la respectarea
zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform legii și organismele ce
avizează și/sau aprobă posibilele modificări.
Toate construcțiile și amenajările vor fi astfel amplasate încât să nu afecteze buna
desfășurare a circulației rutiere și pietonale pe drumurile publice în condiții optime de
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capacitate, fluență și siguranță. Accesele carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi
amenajate și semnalizate corespunzător normativelor și standardelor tehnice specifice. Se
recomandă retragerea cu 5,0 m de la aliniament în cazul instituțiilor și serviciilor publice noi,
dacă alte lucrări de urbanism ulterioare RLU și aprobate conform legii nu prevăd altfel.
12.1.14. Amplasarea față de aliniament conform art. 23 din RGU și art. 6.2.1.
Față de aliniament (definit ca linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului
public și cele aparținând domeniului privat), construcțiile pot fi amplasate sau aliniate
(alinierea construcțiilor fiind definită ca linia convențională care urmărește fronturile construite
ale clădirilor), în situațiile : - dispuse pe aliniament
- dispuse retras de la aliniament
Întrucât specificul localității este ca obiectivele publice sau de locuit să fie retrase de la
aliniament se stabilește o retragere minimă de 5,0 m. Aceasta constituie și o masură
preventivă pentru eventuala lărgire a prospectului căii de circulație.
12.1.15. Amplasarea în interiorul parcelei conform art. 24 din RGU.
Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale
parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor,
(asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri la cel puțin o fațadă
vitrată), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și
nocivităților sau dictate de necesități de conservare a specificului local privind țesutul urban și
tipologia de amplasare a construcțiilor.
Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o
distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de
3,0 m. Pentru asigurarea respectării normelor de însorire și de prevenire a incendiilor.
Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita
proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m.
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
12.1.16. Accese carosabile conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU și art.7.1.
Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat,
direct sau prin servitute.
Caracteristicile acceselor carosabile, conform destinației, structurii funcționale și
capacității construcției, trebuie să corespundă anexei nr.4 din RGU (pct. 4.1. - 4.10.).
Caracteristicile acceselor carosabille vor fi adaptate naturii și importanței funcțiunii pe
care o servesc, în consecință ele se amenajează astfel încât să impiedice cel mai mic risc
posibil. Accesele trebuie îndepărtate cât mai mult de intersecții și numărul lor să fie mai mic.
Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri, accesul rutier la drumul cu traficul cel
mai mare poate fi interzis.
Caracteristicile acceselor și drumurilor trebuie să corespundă normelor în vigoare
privind proiectarea și execuția acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor și de
protecție civilă, circulației persoanelor cu mobilitate redusă.
Se va respecta Ordinul nr. 47/1998 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea
Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a
pomilor în localitățile urbane și rurale, art. 8.3.2. și 10.1.6.
12.1.17. Accese pietonale conform art. 26 din RGU și art. 7.2. din RLU
Pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute accese pentru
pietoni, concepute și realizate corespunzător caracteristicilor acestor construcții. Căile
pietonale, dispuse și alcătuite structural, în funcție de caracterul funcțional și condițiile locale,
sunt de mai multe categorii și anume: trotuare pentru circulație curentă, alei pietonale cu
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trasee independente de circulația carosabilă, străzi pietonale, piețe pietonale.
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
12.1.18. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente conf. art. 27 din RGU.
Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de posibilitățile de racordare de
noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente, conform legii ( vezi art. 8.1. din RLU ).
12.1.19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare conform art. 28 din RGU și art.8.2.
În urma examinării posibilităților de mărire a capacității rețelelor edilitare existente,
precum și a oportunității extinderii acestora în unele zone din intravilanul existent sau pe
terenuri ce au fost inglobate ulterior în intravilan, autoritățile publice locale pot decide, potrivit
atribuțiunilor legale ce le revin, modul în care vor fi realizate noile lucrări.
12.1.19.1.Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare
publice se autorizează după obținerea de către investitor sau beneficiar a avizelor
autorităților administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice
descentralizate în județ, precum și de către regiile de specialitate.
12.1.19.2. În vederea realizării lucrărilor respective este necesară fundamentarea, în
cadrul documentațiilor de specialitate, a anumitor măsuri privind interzicerea construcțiilor noi
și stabilirea servituților, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată unde urmează
să se realizeze rețelele tehnico-edilitare, în cazurile în care din studiile de fezabilitate
aprobate rezultă imposibilitatea rezolvării acestora pe teren aparținând domeniului public.
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor
12.1.21. Parcelarea conform art. 30 din RGU și art.9.1. - 9.7. din RLU.
Prevederile alin. (2) si (3) ale art. 30 din RGU fixează condițiile minimale (dimensiuni
și suprafața) pentru realizarea parcelării cu referire directă la funcțiunea de locuire. Pentru
realizarea unor parcelări necesare amplasării și/sau unor construcții cu alte destinații decât
locuința (în cazul de față instituții și servicii publice) se recomandă asimilarea acestor condiții
12.1.22. Înălțimea construcțiilor conform art. 31 din RGU.
12.1.22.1. Regimul de înălțime a noilor construcții (P, P+1, P+1+M) va respecta, în
principiu înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei, fără ca diferența de
înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri cădirile imediat învecinate (amplasate
alăturat, de aceeași parte a străzii).
12.1.22.2. În cazuri speciale înălțimea construcțiilor se stabilește printr-un PUZ, pe
baza analizei situațiilor distincte, în corelare cu parametri care definesc condițiile concrete de
construibilitate ale terenurilor de amplasare (protejarea și punerea în valoare a mediului
natural și construit existent, respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică,
asigurarea functionalității construcțiilor în concordanță cu destinația lor, asigurarea
compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei în care sunt amplasate, analiza
impactului asupra sistemelor de circulație și staționare, asupra capacității rețelelor edilitare
din zonă, respectarea cerințelor tehnice de securitate, stabilitate și siguranța în exploatare
pentru construcția respectivă și pentru construcțiile învecinate).
12.1.23. Aspectul exterior al construcțiilor conform art. 32 din RGU.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin
toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii acestora, nu depreciază aspectul și
valoare arhitectural-urbanistică a zonei, nu alterează calitățile sitului și valorile de patrimoniu.
12.1.24. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 si anexa nr.2 din RGU.
Procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafața construită
la sol a clădirilor și suprafața terenului considerat : POT = SC / ST x 100.
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Procentul de ocupare a terenului (POT) pe parcelele cu construcții noi va fi de
maximum 40 % pe terenurile cu destinația IS (în care SD este 100 % destinată funcțiunii IS)
În situația în care subzona este predominant rezidențială (50% din SD a clădirii
primește funcțiunea IS), POT și CUT ( coeficientul de utilizare a terenului) se stabilește prin
DTAC în interiorul acestei limite, în cazul autorizării directe.
Depășirea procentului maxim de ocupare a terenului (POT) prestabilit se poate face
prin PUZ sau PUD aprobat, cu justificarea imposibilității respectării POT.
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri
12.1.25. Parcaje conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.
Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea unei
construcții noi se vor stabili ținând seama de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru
parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei, corelat
cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.
Anexa nr. 5 la RGU cuprinde normele minimale de asigurare a locurilor de parcare.
Necesarul de parcaje la fiecare obiectiv se va dimensiona conf. Normativului P 132-93.
Spațiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcele din zona IS se asigură
proporțional cu activitățile ce se desfășoară pe acestea. Consiliul Local va stimula realizarea
de parcaje, prin promovarea intereselor investitorilor respectivi și prin restricționarea severă
a folosirii domeniului public (artere de circulație rutieră și trotuare) pentru parcare.
12.1.26. Spații verzi conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU și art.10.1.
Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea Regulamentului General de
Urbanism, din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști,
plante ornamentale, suprafețe cu gazon, gradini de flori etc.
Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igiena și
protecția mediului, ținând seama de mărimea, funcțiunea dominantă a clădirii, plastica
arhitecturală și caracteristicile sitului în care aceasta urmează a se amplasa.
Realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol
stabilitatea construcțiilor sau să afecteze punerea în valoare plastica arhitecturală.
Valorile prevăzute în Anexa nr. 6 din RGU, privind suprafața spațiilor verzi sunt
considerate minimale și orientative.
Condițiile minimale impuse prin anexa nr. 6 la RGU sunt valabile la autorizarea
directă a construcțiilor .
12.1.27. Împrejmuiri conform art. 35 din RGU art. 10.2. din RLU.
Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor, se va face în cadrul
altei documentații de urbanism ( PUZ, PUD ) sau în cadrul PAC. Aspectul împrejmuirilor se
va supune acelorași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor (art. 11.2.23).
12.1.27.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism face următoarele recomandări de
realizare a împrejmuirilor la instituții și servicii publice:
 Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferință transparente;
 Împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi și opace. Înălțimea minimă
considerată necesară pentru protecția proprietății este de 2 m;
 Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din
materiale rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare
și protecție a circulației auto și pietonale, să fie vopsite în culori distincte de ale
mediului ambiant;
 Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclama comercială, în
condițiile legii.
PROIECTANT GENERAL :

S.C. « AMBIENT URBAN » S.R.L.

13

RLU AFERENT PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT – “ZONA DC 190”
2019
Beneficiar: COMUNA VANATORII MICI
Tarlaua 106 , Nr. Cadastral 34503 , Comuna VÂNĂTORII MICI, Judetul GIURGIU

11.3. L - ZONA REZIDENȚIALĂ CU CLĂDIRI Parter , P+1 , P+1+M (până la 10 m)
CAP. 1 GENERALITĂȚI
11.3.1. Zone și subzone funcționale:
L - Zona rezidențială de tip rural cu clădiri Parter, P+1, P+1+M, cu subzonele:
- exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare)
- predominant rezidențială ( locuințe și funcțiuni compatibile), valabila în care
suprafața aferentă serviciilor de interes public reprezintă 50 % din SD a fiecărei clădiri);
11.3.2.Funcțiuni dominante: L - locuire pe parcele (locuințe individuale P, P+1,
P+1+M), pe terenuri libere posibil de reparcelat sau prin înlocuirea fondului existent
construit;
11.3.3. Funcțiuni complementare și compatibile admise:
- pe aceeași parcelă - IS, SP, TE, CCr;
- pe parcele distincte - IS, , SP, TE, CCr.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
11.3.4 Utilizările permise ale terenurilor și clădirilor:
11.3.4.1. În subzona exclusiv rezidențială - ( locuințe și funcțiuni complementare):
Locuire ca activitate preponderentă pe fiecare parcelă în parte; ponderea locuirii în
clădirile principale va fi de minimum 60 % din suprafața desfășurată a fiecărei clădiri.
Activități compatibile cu locuirea, ca activități secundare pe fiecare parcelă cu locuințe
în parte; aceste activități se pot desfășura în clădirile principale, în conformitate cu
reglementarile Consiliului Local. Ponderea spațiului destinat activităților compatibile cu
locuirea este de maximum 40 % din suprafața desfășurată a fiecărei clădiri în parte.
a. Funcțiunile complementare locuirii la nivelul zonei locuințelor sunt următoarele
- servicii publice pentru deservirea zilnică și ocazională a populației: comerț, prestări
servicii cu caracter nepoluant etc. ;
- spații verzi;
- străzi și alei carosabile, alei pietonale, parcaje și garaje (circulație și stationare auto),
- alimentare cu apă (în sistem individual sau centralizat);
- alimentare cu energie electrică, telecomunicații;
- evacuarea apelor uzate (canalizarea) în sistem centralizat sau individual;
- salubritate și igiena urbană.
b. Funcțiunile compatibile cu locuirea la nivelul zonei sunt următoarele:
- servicii profesionale, sociale și personale, alte tipuri de servicii;
- activități economice nepoluante și care nu necesită un volum mare de transporturi;
- activități de gospodărie comunală;
- spații verzi.
c. Funcțiunile complementare locuirii la nivel de parcelă sunt următoarele:
- parcaje și/sau garaje pentru nevoi proprii ale gospodăriei;
- platforma amenajată pentru colectarea temporară a deșeurilor menajere;
d. Funcțiunile compatibile cu locuirea la nivelul parcelei sunt următoarele:
- parcare și/sau garare ( până la maximum 5 autoturisme/parcelă);
- comerț en-detail;
- servicii;
- activități profesionale liberale, în conformitate cu actele normative în vigoare, inclusiv
a celor emise de catre CLCVM;
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- activități de mică industrie, nepoluante și cu volum mic de trafic.
11.3.4.2. În subzona predominant rezidențială - (în punctele de interes ale zonei
studiate;
Locuire pe fiecare parcelă în parte ponderea locuirii în clădirile principale va fi de
minimum 50 % din suprafața desfășurata a fiecărei clădiri.
Activități compatibile locuirii pe fiecare parcelă cu locuințe în parte. Ponderea spațiului
destinat activităților compatibile cu locuirea este de maximum 50% din suprafața desfășurată
a fiecarei clădiri în parte.
11.3.4.2.1. În ambele subzone sunt permise activități complementare locuirii (comerț,
servicii, activități productive nepoluante, turism ocazional, anexe, parcaje, garaje, spații verzi,
alei pietonale, lucrări edilitare, platforme precolectare deșeuri menajere).
Se fac următoarele precizări cu privire la caracteristicile geometrice ale parcelelor pe
care urmează a se autoriza construirea de locuințe:

Pentru a fi construibilă, o parcela nouă ( zonele neconstruite ) trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) pentru parcelările noi, suprafețe de minim 150 mp și front la strada de:
- minimum 8,0 m în cazul locuințelor înșiruite (două calcane laterale);
- minimum 9,0 m în cazul locuințelor cuplate (un calcan lateral, o fațada laterală).
b) pentru parcelările noi, suprafețe de minimum 200 mp și front la stradă
de minimum 12,0 m, în cazul locuințelor izolate.
c) în cazul parcelelor de colț, situate la intersecția a doup strpzi, lățimea
minimă a frontului la strada principală trebuie să fie de 12,0 m (în cazul locuințelor cuplate,
cu un calcan), respectiv 15,0 m (în cazul locuințelor cuplate cu patru fațade).
Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât și
celor neregulate.
Pentru toate parcelele, adâncimea parcelei, trebuie să fie de minimum 12,0 m.
În zonele cu parcelări existente, executate în timp cu respectarea altor prevederi
privind suprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor autorizarea execuției construcțiilor
noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție contra incendiilor.
11.3.5. Utilizări permise cu condiții:
11.3.5.1. În zonele expuse la riscuri naturale previzibile (eroziuni ale malurilor
torenţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 și a normelor și prescripțiilor tehnice
specifice, referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igienă
și sănătatea oamenilor.
11.3.5.2. Se admite construirea pe terenurile menționate în art. 10, alin.2 din RGU, cu
condiția eliminării factorilor naturali de risc prin lucrări specifice (consolidări ale terenului,
lucrări hidrotehnice pentru apărarea malurilor și micșorarea proceselor de eroziune etc.)
aprobate de autoritatea competentă în protecția mediului, apărarea civilă sau alte organisme.
11.3.5.3. În zona de protecție a drumurilor publice, a echipamentelor tehnicoedilitare, în zona de protecție pe baza normelor sanitare, în zonele de protecție instituite pe
baza altor norme, în zona de protecție a malurilor și albiilor minore ale cursurilor de apă,
precum și a lucrărilor hidrotehnice - în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în
vigoare, de la organismele teritoriale interesate (Agenția de Mediu, Direcția Urbanism,
Infrastructură, Lucrări Publice - CJ Giurgiu pentru drumurile județene și comunale, instituțiile
care gestionează echipamentele edilitare etc.
11.3.5.4. În zonele în care terenul este foarte accidentat și/sau prezintă riscul
eroziunilor și inundațiilor și necesită lucrări speciale premergătoare autorizării construirii, se
impune obținerea avizului geotehnic şi aviz de mediu.
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11.3.6. Interdicții temporare de construire:
Pe terenurile unde există probleme deosebite de amplasare datorită terenului natural
accidentat (eroziunea albiilor majore) până la elaborarea unui studiu aprofundat.
11.3.7. Interdicții permanente de construire:
Locuințe în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (eroziuni ale malurilor apelor),
precum și în zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie
electrică, gaze naturale, apă, canalizare, a căilor de comunicație rutieră și feroviară și a altor
lucrări de infrastructură.
În zonele cu grad ridicat de poluare a aerului, apei sau solului.
Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii - chioșcuri,
buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului public.
Este interzisă autorizarea obiectivelor poluante sau care prezintă riscuri tehnologice.
CAP. 3 CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR
Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
Amplasarea construcțiilor,
în funcție de destinația acestora, în cadrul
localității se face conform anexei nr. 1 din RGU.
11.3.8. Orientarea față de punctele cardinale conf. art. 17 și anexa nr. 3 din RGU.
Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și
iluminat natural prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale, cât și
prin evitarea amplasării construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să se umbrească.
Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu
prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare.
Construcțiile de locuințe vor fi orientate astfel încât, pentru cel puțin jumătate din
numărul încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstițiul de
iarnă în cazul orientării celei mai favorabile (sud).
11.3.9. Amplasarea față de drumurile publice conf. art. 18 din RGU, cu respectarea
zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform Ordinului nr. 50 / 1998 al
Ministerului Transporturilor pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și
realizarea străzilor în localitățile rurale.
Toate construcțiile și amenajările vor fi astfel amplasate încât să nu afecteze buna
desfășurare a circulației rutiere și pietonale pe drumurile publice în condiții optime de
capacitate, fluență și siguranță. Accesele carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi
amenajate și semnalizate corespunzator normativelor și standardelor tehnice specifice.
11.3.9.1. Amplasarea împrejmuirilor (limitele de proprietate) față de zona aferentă
străzilor principale, se va face asfel încât să nu afecteze "zona străzi".
În conformitate cu aceleași norme tehnice, zona străzilor principale este de minimum
11,0m, deci amplasarea împrejmuirii parcelei va fi la minimum 5,50 m față de axul drumului
(exceptând situațiile în care o documentație de urbanism ulterioară PUZ, elaborată și
aprobată conform legii nu mărește această distanță din nevoi funcționale și configurativ
spațiale - în special în zonele preponderent rezidențiale.
11.3.10. Amplasarea față de aliniament conform art. 23 din RGU și art.6.2. RLU.
Față de aliniament (definit ca linia de demarcație între terenurile aparținând
domeniului public și cele aparținând domeniului privat), construcțiile pot fi amplasate sau
aliniate (alinierea construcțiilor fiind definită ca linia convențională care urmărește fronturile
construite ale clădirilor), în următoarele situații:
 pe aliniament, în cazul când frontul construit existent se confundă cu linia
de demarcație a proprietăților către stradă - nu este cazul;
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 retras de la aliniament, în următoarele cazuri:
- înscrierea în regimul de aliniere existent;
- lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferită față de alinierea existentă
(spre interiorul parcelei - retragerea minimă față de aliniament minimum 3,0 m);
- respectarea distanțelor de protecție la drumurile publice, conform categoriei;
- facilitarea creării de piețe sau degajamente în preajma unor construcții cu circulație
pietonală intensă - instituții publice și servicii amplasate în afara zonei centrale;
- obținerea lățimii minime a frontului la stradă.
Distanța între fronturile construite (de o parte și de alta a străzii) măsurata pe orizontală
nu trebuie să fie mai mica decât înalțimea clădirii.
11.3.15. Amplasarea în interiorul parcelei conform art. 24 din RGU.
Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale
parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor,
(asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri la cel puțin o
fațada vitrată), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și
nocivităților sau dictate de necesități de conservare a specificului local privind țesutul urban și
tipologia de amplasare a construcțiilor.
Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcela se recomandă o
distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de
3,00 m, pentru asigurarea respectării normelor de însorire și de prevenire a incendiilor.
Distanța minimă de 3,00 m, necesară în situația de mai sus, se majorează la 4,00 m în cazul
când o locuință se amplasează față de limita unei proprietăți existente pe care se desfășoară
activități de producție sau servicii și la 6,00 m în cazul când o locuință se amplasează față de
un calcan al unei unități de producție existente pe parcela vecină.
Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita
proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m.
În relație cu limitele laterale ale parcelei, construcțiile pot fi amplasate astfel:
 în regim izolat (cu retrageri față de vecinatăți - regim tradițional)
 în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei)
 în regim închis, înșiruite (cuplate la calcan, pe ambele limite laterale cu
construcțiile de pe parcelele învecinate).
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
11.3.16. Accese carosabile conf. art. 25 și anexa nr. 4 din RGU și art.7.1. RLU.
Pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat,
direct sau prin servitute de trecere instituită asupra unei parcele vecine.
Pentru construcții de locuințe noi, accesele carosabile se realizează în condițiile
anexei nr. 4 din RGU, alin. 4.11.1.
Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil de intersecții și să fie cât mai puține.
Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri, accesul la drumul cu traficul cel mai mare
poate fi interzis.
În cazul drumurilor circulate intens, accesul la acestea, a unei suite de parcele se poate
prelua printr-un drum local.
Caracteristicile acceselor și drumurilor trebuie să corespundă normelor în vigoare privind
proiectarea și execuția acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție
civilă, circulației persoanelor cu mobilitate redusă.
Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și
trebuie să fie păstrate libere în permanență.
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Caracteristicile acceselor carosabile, conform destinației, structurii funcționale și
capacității construcției, trebuie să corespundă prevederilor anexei nr.4 din RGU, (pct.
4.11.1)
Pentru locuințele pe loturi cu acces propriu se vor asigura:
 accese carosabile pentru locuitori;
 accese carosabile pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru mijloacele de
stingere a incendiilor;
 alei semicarosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25,00
m și lățime de minimum 3,50 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25,00 m vor fi
prevăzute cu supralărgiri de depașire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de servire locală (fundături) cu o singură bandă de circulație de
3,50 m lățime pentru lungimi de până la 30,00 m sau cu minimum două benzi de
circulație (7,00 m), cu trotuar cel puțin pe o latură, supralărgiri pentru manevre și
întoarcere, pentru lungimi de până la 100,00 m.
Accesul carosabil pe două parcele vecine trebuie să fie, de regulă, alăturate limitei de
vecinatate.
Construcțiile de pe suprafața parcelei trebuie să fie astfel amplasate încât să permită
accesul autovehiculelor în curtea din spatele clădirii, în cazul în care aceasta are suprafața
mai mare de 40,00 mp, la garajele și parcajele amenajate pe parcelă.
Dimensiunile minime ale spațiului liber necesar sunt 2,80 m lățime și 3,50 m înălțime
(exceptând cazurile de autovehicole cu gabarit mare, pentru care se vor prevedea spații
înalte de 4,50 m ).
11.3.17. Accese pietonale conform art. 26 din RGU și art.7.2. din RLU
Pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute accese pentru
pietoni, concepute și realizate corespunzător caracteristicilor acestor construcții. Căile
pietonale, dispuse și alcătuite structural, în funcție de caracterul funcțional și condițiile locale,
sunt de mai multe categorii si anume : trotuare pentru circulatie curenta, alei pietonale cu
trasee independente de circulatia carosabila, strazi pietonale, degajamente pentru dotari.
Fiecare parcela trebuie sa aiba asigurate conditii pentru accesul persoanelor din
spatiul pietonal al strazii, fie direct prin aliniamentul parcelei, fie indirect prin servitute de
trecere instituita asupra unor parcele vecine.
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
11.3.18. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente : conf. art. 27 din RGU si
art.8. din RLU.
Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de posibilitatile de racordare de
noi consumatori la retelele tehnico-edilitare existente.
Daca retelele edilitare publice existente nu au capacitati si grad de acoperire a
teritoriului localitatii, suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele locale
de perspectiva prevad dezvoltarea acestora, se admite realizarea unor sisteme individuale
de echipare, care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului (distanta minima
de 10 m intre fantani si fose septice, etc.), precum si prevederile Codului Civil (art. 610). In
aceasta situatie, beneficiarul se va obliga ca in momentul realizarii retelei centralizate publice
in zona sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local.
11.3.19. Realizarea de retele tehnico-edilitare : conform art. 28 din RGU si art.8.2.
Realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se
autorizeaza dupa obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor
administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet,
precum si de catre regiile de specialitate .
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In vederea realizarii lucrarilor respective este necesara fundamentarea, in cadrul
documentatiilor de specialitate, a anumitor masuri privind interzicerea constructiilor noi si
stabilirea servitutilor, pentru acele portiuni din terenurile proprietate privata unde urmeaza sa
se realizeze retelele tehnico-edilitare, in cazurile in care din studiile de prefezabilitate
aprobate rezulta imposibilitatea rezolvarii acestora pe teren apartinand domeniului public,
chiar daca aceste lucrari sunt doar previzibile.
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor
11.3.21. Parcelarea : conform art. 30 din RGU.
In functie de terenul disponibil si de configuratia tesutului urban al localitatii si zonei,
locuintele vor putea fi amplasate pe teren, in regim inchis (insiruite), izolate sau cuplate
Noile parcele, pentru constructii in regim inchis vor avea suprafata minima 150 mp si
front la strada de minimum 8 m, iar pentru constructii izolate sau cuplate suprafata minima va
fi de 200 mp cu front la strada de minimum 12 m.
Pentru obtinerea unui tesut urban coerent si asigurarea confortului de locuire,
adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa.
In zonele cu parcelari existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni
inferioare celor prevazute in prezentul regulament, autorizarea executarii constructiilor noi se
va face cu respectarea normelor de igiena si de protectie impotriva incendiilor. Astfel, frontul
la strada va fi de minim 6m in cazul locuintelor insiruite (doua calcane laterale), de minim 9m
in cazul locuintelor cuplate (un calcan lateral, o fatada laterala) si de minim 12m in cazul
locuintelor izolate (patru fatade).
Prevederile alin. (2) si (3) ale art. 30 din RGU fixeaza conditiile minimale
(dimensiuni si suprafata) pentru realizarea parcelarii cu referire directa la functiunea de
locuire.
11.3.22. Inaltimea constructiilor : conform art. 31 din RGU.
Regimul de inaltime a noilor constructii (P, P+1, P+1+M) din subzona L va respecta, in
principiu inaltimea medie a cladirilor invecinate si caracterul zonei, fara ca diferenta de
inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate (amplasate
alaturat, de aceeasi parte a strazii) ; in zona blocurilor este valabila aceeasi regula.
In cazuri speciale inaltimea constructiilor se va stabii prin PUZ cu regulament, pe baza
analizei situatiilor distincte, in corelare cu parametri care definesc conditiile concrete de
construibilitate ale terenurilor de amplasare (protejarea si punerea in valoare a mediului
natural si construit existent, respectarea regulilor de compozitie arhitectural-urbanistica,
asigurarea functionalitatii constructiilor in concordanta cu destinatia lor, asigurarea
compatibilitatii functionale cu functiunea dominanta a zonei in care sunt amplasate, analiza
impactului asupra sistemelor de circulatie si stationare, asupra capacitatii retelelor edilitare
din zona, respectarea cerintelor tehnice de securitate, stabilitate si siguranta in exploatare
pentru constructia respectiva si pentru constructiile invecinate).
11.3.23. Aspectul exterior al constructiilor : conform art. 32 din RGU.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior, prin
toate elementele definitorii, nu contravine functiunii acestora, nu depreciaza aspectul si
valoare arhitectural-urbanistica a zonei, nu altereaza calitatile sitului si valorile de patrimoniu.
Prin prezentul regulament aferent PUZ se stabilesc condițiile ce se vor impune
clădirilor si amenajărilor din punct de vedere estetic și al materialelor de fatada :

Volumetrie clară specifică zonei;

Îmbinări corect articulate între corpuri

Materiale permise :
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- tencuială decorativă pe termosistem,
- placaj material compozit (deck cu nuanțe de lemn) pe termosistem, utilizat ca
accent volumetric și de fațadă
- placaj lemn tratat cu lazuri de exterior ;
- socluri piatră naturală șlefuită / scapitată, dispusă ordonat sau opus
incertum ;
-soclu cu tencuiala decorativa.

Materiale interzise :
- placaj pe intreaga fatada,
- materiale plastice lucioase și în general opulente, finisaje metalice
stralucitoare
- pictura sau mozaic pe toata suprafata unei fatade

Culori permise : se vor utiliza culori in tonuri si nuante de culori calde,
pastelate, nestridente (exemplu : crem, gri light, griuri ușor colorate).

Culori interzise : nu sunt admise culori in tonuri si nuante de culoari reci,
precum verde sau albastru, decât ca accente locale strict limitate.

Pentru situatia în care se opteaza pentru acoperis de tip sarpanta se
admit invelitori din țiglă ceramica, tabla imitatie tigla (cu diferite tipuri de tratamente pentru
stratul de uzura), tabla plana sau faltuita,tabla dublu click vopsita in camp electrostatic. Se
admit culori de rosu englez, maro-roșcat, antracit si alte nuante de gri-negru, brun-roșcat.

Pentru acoperisurile de tip terase circulabile/necirculabie se vor utiliza finisaje
specifice. Vor fi prevazuti parapeti/balustrade de protectie importiva caderii si se vor monta
glafuri din tabla zincată sau vopsită sau de tablă de aluminiu.

Tâmplărie cu geam termoizolant, minim 5 camere, din PVC culoare pe baza
alb sau stejar, cireș sau stejar auriu; lemn stratificat tratat cu lacuri rezistente
U.V.; Tamplarie aluminiu vopsita in camp electrostatic in culorile amintite, sau eloxată natur .

11.3.24. Procentul de ocupare a terenului .
Procentul de ocupare a terenului (POT) expriima raportul dintre suprafata construita
la sol a cladirilor si suprafata terenului considerat : POT = SC / ST x 100.
Procentul maxim de ocupare a terenului se calculeaza in limita parcelei propuse
pentru realizarea constructiei, tinand seama de amplasamentul acesteia in cadrul zonei cu o
functiune dominanta traditionala, caracterizata de tipologia tesutului urban si conformare
spatiala proprie, sau cu o functiune stabilita prin PUG.
Procentul de ocupare a terenului (POT) in zonele L cu constructii noi va fi de maxim 35 % .
Depasirea procentului maxim de ocupare a terenului (POT) prestabilit in
documentatiile de urbanismse poate face prin PUZ avizat si aprobat, cu justificarea
imposibilitatii respectarii POT.
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri
11.3.25. Parcaje : conform art. 33 si anexa nr. 5 din RGU.
Pentru un amplasament dat, destinatia, configuratia, dimensiunea si capacitatea unei
constructii noi se vor stabili tinand seama de obligativitatea asigurarii spatiilor minime pentru
parcajele sau garajele aferente constructiei in cauza, amplasate in interiorul parcelei, corelat
cu asigurarea acceselor carosabile si pietonale.
Anexa nr. 5 la RGU cuprinde normele minimale de asigurare a locurilor de parcare.
Necesarul de parcaje va fi de minimum 1 loc de parcare/garare pentru fiecare gospodarie.
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Spatiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcele se asigura proportional cu
activitatile ce se desfasoara pe acestea.Consiliul local va restrictiona sever folosirea
domeniului public (artere de circulatie rutiera si trotuare) pentru parcare.
Pe fiecare parcela in parte este obligatorie asigurarea conditiilor pentru
parcarea/gararea autovehiculelor necesare tuturor activitatilor care se desfasoara pe
acestea.
Calculul necesarului de parcaje/garaje se face prin cumularea necesarului pentru
fiecare tip de functiune in parte : pentru locuinte minimum un loc de parcare/garare pentru
fiecare unitate de locuit; pentru fiecare din celelalte functiuni complementare sau compatibile
necesarul se stabileste in conformitate cu Anexa 5 din RGU.
Garajele se pot realiza pe parcela, fie la partea inferioara a cladirii, fie in cladiri anexa.
11.3.26. Spatii verzi : conform art. 34 si anexa nr. 6 din RGU si art.10.1. din RLU.,
Spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea Regulamentului General de
Urbanism, din totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca plantatii de arbori,
arbusti, plante ornamentale, suprafete cu gazon, gradini de flori etc.
Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanta care sa nu puna in pericol
stabilitatea constructiilor.
Amplasarea pomilor in plantatiile de aliniament se va face cu respectarea Ordinului
M T nr.47/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a
stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale - Capitolul 5.
Valorile prevazute in Anexa nr. 6 din RGU, privind suprafata spatiilor verzi, sunt
considerate minimale si orientative.
Realizarea spatiilor plantate cu caracter de agrement nu este obligatorie pe parcelele
de locuinte, dar in situatii deosebite se poate impune, prin Certificatul de Urbanism,
organizarea unor spatii plantate care sa raspunda anumitor cerinte urbanistice, cum ar fi :
 Necesitatea sustinerii unui cap de perspectiva cu plantatie;
 Necesitatea evidentierii si protejarii unor exemplare dendrologice deosebite prin
forma, dimensiuni, specie, mod de aclimatizare care exista pe parcela;
 Necesitatea asigurarii unui anumit tip de plantatie catre strada, intre aliniamentul
parcelei si cladirea principala, sau catre incintele semipublice;
 Necesitatea realizarii unor imprejmuiri din material dendrofloricol;
 Necesitatea de a corecta prin plantatie anumite aspecte neplacute ale peisajului
11.3.27. Imprejmuiri : conform art. 35 din RGU si art.10.2. din RLU.
Imprejmuirile reprezinta constructiile sau amenajarile (plantatii, garduri vii), cu caracter
definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o
delimita de domeniul public sau de proprietatile invecinate.
11.3.27.1.Imprejmuirile la aliniament intereseaza atat domeniul public cat si cel
privat, prevederile privind amplasarea si conformarea lor putand fi stabilita prin regulamente
ale Administratiei Publice Locale. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes
public, datorita calitatii de participare la crearea peisajului urban sau rural, alaturi de
constructiile pe care le protejaza, sau a caror parcela o delimiteaza.
11.3.27.2.Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelei sunt
realizate din ratiuni de delimitare si protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a
imprejmuirilor in vederea protectiei proprietatii private pentru evitarea intruziunilor, precum si
relatiile de vecinatate sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Acestea se refera la
zidurile despartitoare dintre constructiile cuplate sau insiruite( in situatia in care se adopta
acest tip de regim de construire), precum si la conditiile in care se realizeaza imprejmuirile
gradinilor.
11.3.27.3.Imprejmuirile cu caracter temporar se aproba in cazul santierelor de
constructii, al santierelor arheologice, etc.
PROIECTANT GENERAL :

S.C. « AMBIENT URBAN » S.R.L.

21

RLU AFERENT PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT – “ZONA DC 190”
2019
Beneficiar: COMUNA VANATORII MICI
Tarlaua 106 , Nr. Cadastral 34503 , Comuna VÂNĂTORII MICI, Judetul GIURGIU

Configuratia imprejmuirilor este determinata de o serie de factori urbanistici ca: pozitia
pe parcela (la aliniament, laterale, posterioare), functiunea constructiei, caracteristicile
cadrului natural si construit, modalitatile traditionale de construire a imprejmuirilor cu diverse
tipologii, tendintele actuale de realizare a acestora rezultate in urma interferentelor culturale
dintre civilizatia urbana, suburbana si rurala.
Elementele ce caracterizeaza imprejmuirile sunt : elemente functionale ( porti de
acces carosabil si pietonal, ziduri sau panouri despartitoare, etc.) si elemente formale
(inaltime, latime, materiale de constructie sau tip de plantatii, mod de realizare - in sistem
transparent sau opac, elemente decorative, culoare).
Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejmuirilor, se va face conform
regulamentului întocmit de Administrația locală.
Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului
exterior al constructiilor .
11.4. ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ – GC/TE
GENERALITĂȚI. CARACTERUL ZONEI
Zona gospodăriei comunale se compune din următoarele subzone funcționale:
GC/TE – subzona construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor aferente gospodăriei
comunale și echipamentelor tehnico-edilitare;
Subzonele funcționale ale zonei de GC sunt delimitate prin următoarele criterii:
- funcțiunea dominantă;
- relația cu vecinătățile;
- condiții de amplasament în funcție de normativele și legislația în vigoare.
UTILIZARE
FUNCȚIONALĂ
(DESTINAȚIA
TERENURILOR
Șl
A
CONSTRUCȚIILOR)
 11.4.1 – UTILIZĂRI ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:
GC/TE – construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală:
- birouri autonome;
- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă;
- canalizare;
- alimentare cu energie electrică și termică;
- transportul public urban;
- salubritate;
- întreținerea spațiilor plantate (tratate în R.L.U. la capitolul 10 – Amplasare spații
verzi și împrejmuiri)
- parcaje;
- circulații pietonale;
- plantații;
- pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.
 11.4.2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
GC/TE :
- Se vor asigura normele de protecție sanitară cu regim de restricție și sever în vigoare
funcție de destinație
 11.4.3. – UTILIZĂRI INTERZISE
GC/TE:
- Pentru incintele situate în zone rezidențiale, se interzic orice activități care prezintă
risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile generate.
CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
 11.4. 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
GC/TE:
- Nu este cazul
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 11.4. 5 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
GC/TE :
- Clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în
care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situație, sau se vor
retrage la o distanță de minim 3,0 metri, în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi
sunt retrase de la stradă.
 11.4. 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea
clădirii, dar nu mai puțin de 3,0 metri.
- Se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor publice și de
locuit.
- În cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care
au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor
respecta normele specifice în vigoare.
 11.4. 7. – AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE PARCELĂ
GC/TE
- Distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii
celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,0 metri.
- Distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele
opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în
care se desfășoară activități permanente.
- În toate cazurile se vor respecta normele și legislația tehnică specifice.
 11.4. 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
- Se va asigura accesul din circulația publică pentru fiecare parcelă.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de
stingere a incendiilor.
- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- Numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament local de
urbanism aferent PUZ zona centrală se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale
de construire, eliberate de administratorul acestora.
- Se va asigura un procent de minim 15% pentru circulații rutiere și pietonale pentru
fiecare subzonă funcțională GC.
 11.4.9 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR
- Autorizarea construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite
numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
- Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice.
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu
sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv. Aceste parcaje
vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de obiectiv.
- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare.
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 11.4.10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
GC/TE:
- Înălțimea clădirilor și a instalațiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate
conform normativelor și legislației în vigoare.
GC:
- În cazul construcțiilor anexă, destinate personalului de mentenanță și administrare a
cimitirelor, înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor va fi de 3 m, iar regimul maxim de
înălțime va fi P.
 11.4. 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
GC/TE:
- Conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii;
- Aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăților și va fi conform
reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă
funcțională.
 11.4. 12. – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
GC/TE+GC:
- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat
public, etc.
GC:
- Se va asigura un punct sanitar.
- Se interzice amplasarea surselor de apă în cimitire și în raza de protecție a acestora
(alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara
razei de protecție).
- Se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri.
- Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a
apelor meteorice.
 11.4. 13. – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
GC/TE:
- Orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, va fi amenajată astfel
încât să nu altereze aspectul general al localității.
- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori
în proporție de minim 40%, formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei.
- Parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri și vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.
- Se vor asigura plantații de înălțime medie și înaltă la limita exterioară a incintei în
proporție de minim 10% din suprafața totală a parcelei.
- Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.
 11.4. 14. – ÎMPREJMUIRI
GC/TE:
- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor (elemente
funcționale și/sau formale) se va face în documentația tehnică de autorizare (DTAC) sau în
altă documentație de urbanism (PUD).
- Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigente ca și în cazul aspectului
exterior al construcțiilor.
- Se recomandă ca împrejmuirile temporare să fie realizate din materiale rezistente și
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bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației.
- Împrejmuirile decorative vor fi cu o înălțime de maxim 2,00 m, preferabil transparente
și dublate de gard viu.
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI
 11.4. 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
GC/TE
: POTmaxim= 50%
GC
: POTmaxim=50 %
 11.4. 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
GC/TE
: CUTmaxim= 0,5
GC
: CUTmaxim= 0,5
11.5. ZONA SPAȚIILOR VERZI - P
GENERALITĂȚI. CARACTERUL ZONEI
P1 – subzona spațiilor verzi amenajate, scuaruri, parcuri, spații verzi de agrement, cu
acces nelimitat;
P2 – subzona spațiilor verzi cu acces limitat amplasate pe domeniul public sau privat
al localității.
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA – P –
 11.5. 1 – UTILIZĂRI ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:
- spații plantate;
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor
plantate și accesul la activitățile permise;
- mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă;
- grupuri sanitare,
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor
plantate
- 11.5. 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI .
- Clădirile și diferitele activități din parcurile și grădinile publice se admit, cu condiția de
a nu avea separări fizice sau amenajări pentru care să se impună interdicția liberei circulații.
 11.5. 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
În subzona P1:
- se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;
- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor
plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi;
- se interzic orice alte activitati lucrative
CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
 11.5. 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
Pentru amplasarea și realizarea spațiilor verzi nu există o suprafață minimă de teren.
 11.5.5. – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
- Clădirile vor respecta retragerea de la aliniamentul existent caracteristic străzii
respective.
- Amplasarea se va face retras față de împrejmuire cu minim 3,00 metri, inclusiv în
cazul lotizărilor existente.
- Distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire
existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane, iar dacă clădirile alăturate
prezintă calcane este obligatorie lipirea la acestea.
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- În fâșia non-aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se
permite nicio construcție, cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de
maxim 0,4 metri înălțime față de cota terenului, anterioară lucrărilor de terasament.
 11.5.6. – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei se va face ţinând seama de:
 tipul de plantație ce se amplasează;
 tipurile de plantații existente care se mențin, stadiul de dezvoltare al acestora;
 relația plantație-construcție, plantație-circulație;
 plantațiile cu funcții utilitare (de protecție a surselor de apă, de protecție
împotriva nocivităților) se amplasează pe perimetrul interior al parcelelor respective, iar în
situațiile în care acest lucru nu este posibil, Consiliul Local poate impune realizarea de
plantații de protecție pe parcelele vecine.
- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară
ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de însorire și iluminat natural, de
protecție contra zgomotului și nocivităților, sau necesităților de conservare a specificului local
privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.
 11.5.7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE PARCELĂ
- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o
distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
 11.5.8. – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
- Se va asigura accesul din circulațiile publice la aleile ocazional carosabile (pentru
acces, întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de
stingere a incendiilor.
- Se vor asigura atât accesul pietonal, cât și rampele de acces pentru persoanele cu
dizabilități.
- Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban.
 11.5.9. – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu
sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv.
- Parcajele ce servesc spațiilor verzi vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de
obiectiv.
- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare.
 11.5.10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
În subzona P1:
- Înălțimea clădirilor nu va depăși 4,0 metri la cornișă și regimul maxim de înălțime P.
- Înălțimea maximă admisă la coamă – 9,0 m
 11.5.11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- Aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compozițional cu caracterul cadrului
natural existent.
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- Conform Art. 11 și 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea
spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările ulterioare, proiectele de amenajare
specifică vor fi elaborate de către specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, al
urbanismului, al horticulturii și forestier.
- Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora.
- Culori permise: culorile lavabile în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate,
nestridente (exemplu: alb, crem etc.);
- Culori interzise: nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale
clădirilor (roșu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde China, turcoaz, violet, kaki,
cyclam, negru și se interzic toate accentele).
Prevederile referitoare la materialele utilizate în realizarea pereților exteriori:
- Materiale permise: tencuială aplicată pe cărămidă; socluri din piatră aparentă sau
finisate cu mortar; elemente izolate, de mici dimensiuni, pentru sublinierea unor detalii sau
pentru decorații, din piatră naturală sau cărămidă aparentă, plăci ceramice, elemente
metalice ș.a.;
- Materiale interzise: placaj de piatră pe întreaga fațadă; cărămidă aparentă pe
întreaga fațadă; placaj ceramic pe întreaga fațadă; beton aparent; materiale plastice; finisaje
metalice strălucitoare; pictură sau mozaic pe toată suprafața unei fațade.
- Sunt interzise învelitorile realizate din: azbociment, carton asfaltat, ceramică
multicoloră, tablă vopsită în alte culori decât cele specificate anterior și tablă zincată.
 11.5. 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
În subzona P1:
- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, și iluminat public
conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis
accesul publicului. Pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu LEDuri și panouri solare
- Se recomandă folosirea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine
decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.
 11.5. 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
- Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie
de spații plantate.
- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de
parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- Conform Ordinului 119/2014, în cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei
și recreerii trebuie să se asigure:
 instalații de alimentare cu apă potabilă;
 W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
 colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau
zonale, a căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;
 spațiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate de colectare a
dejecțiilor acestora;
 bănci și spații amenajate pentru picnic.
 11.5.14– ÎMPREJMUIRI
- Împrejmuirile zonelor verzi publice se vor realiza pentru protejarea funcțiunii și
delimitare spre cele private.
- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferință transparente, realizate din gard viu,
de înălțime mică.
- De regulă, nu se vor admite împrejmuiri între funcțiunea dominantă și funcțiunile
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complementare de pe parcelă; excepțiile admise se vor realiza din materiale transparente
sau gard viu și vor avea înălțime mică pentru a nu stânjeni vederea (0,60 m - 0,80 m).
- Pentru clădirile și amenajările publice, împrejmuirile vor fi decorative, cu o înălțime
de maxim 1,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu.
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
 11.5. 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
:P
: POTmaxim= 15%
: P+1E+M : POTmaxim= 30%
 11.5.17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
P1
:P
: CUTmaxim= 0,15
P2
: P+1E+M : CUTmaxim= 1,20
P1
P2

11.6. SUBZONA CĂILOR DE COMUNICATIE - CC
Zona este compusă din terenuri pentru căi de comunicație rutieră:
CC – subzona căilor de comunicație rutiera și pietonală.
GENERALITĂȚI. CARACTERUL ZONEI
CC – Autorizarea construcțiilor din zona drumurilor publice se face în temeiul Ordinului
nr. 158/1996 al Ministrului Transporturilor.
Pentru lucrări în zona drumurilor publice și în vecinătatea zonei de protecție a
acestora, solicitantul autorizației de construire trebuie să obțină avizul organelor publice
specializate.
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
 11.6. 1 – UTILIZĂRI ADMISE CC :
Se admit următoarele funcțiuni:
- căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente;
- spații alveolare carosabile pentru transportul în comun;
- refugii și treceri de pietoni;
- rețele tehnico-edilitare;
- spații verzi amenajate;
- parcaje publice;
 11.6. 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
- Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor
publice trebuie:
 să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme
de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de
același gen);
 să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluență, siguranță).
 11.6. 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
- Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile
ulterioare de modernizare sau extindere.
- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
 lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, realizarea autostrăzii și a
dotărilor aferente;
 modernizarea intersecțiilor;
 realizarea spațiilor de parcare;
- Se interzic pe terenurile vizibile din circulația publica rutieră:
 depozitări de materiale degradate;
 amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții
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degradate;
 gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;
 panouri independente de reclamă publicitară.
- Se interzic:
 cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere;
 amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor
construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele
admisibile și/sau prezintă risc de incendiu/explozie.

ÎNTOCMIT,
arh. urb. Dan Nițescu
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