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I. PRESCRIPŢII GENERALE 

I.1 DOMENIU DE APLICARE 
 

1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al 
Comunei Poiana-Câmpina, precum şi în extinderile acestuia, propuse conform Planului 
Urbanistic General al Comunei Poiana-Câmpina a fi efectuate până anul 2023, în interiorul 
teritoriului administrativ al comunei Poiana-Câmpina. 
 

1.2. Pentru terenurile situate în teritoriul actual intravilan, în zonele afectate de reparcelări 
rezultate din conformarea parcelelor de origine agricolă pentru viitoarele funcţiuni propuse prin 
Planul Urbanistic General, în zonele de extindere ale intravilanul, zona centrală şi în zonele 
propuse pentru conversii funcţionale, orice lucrări sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea 
conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor ţine seama de prevederile 
prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi urbanistice ale 
dezvoltării de ansamblu ale comunei Poiana-Câmpina, în conformitate cu Planul Urbanistic 
General. Stabilirea ordinii elaborării PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe 
baza cărora se efectuează includerea în intravilan şi schimbarea sistemului de impozitare a 
terenurilor, va decurge din necesităţile de etapă ale politicilor Consiliului Local al comunei 
Poiana-Câmpina privind dezvoltarea localităţii. 
Zonele ce necesită elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale vor fi identificate în Planul 
de Propuneri şi Reglementări îm planşele 3.1 şi 3.2. 
 

I.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII 
 

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale 
aprobate conform Legii nr. 50/1991 si Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările lor 
ulterioare, anterior intrării sale în valabilitate şi care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale 
Consiliului Local al comunei Poiana-Câmpina. 
 

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, 
ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al comunei. 
 

2.3. Regulamentul local de Urbanism şi Planul Urbanistic General preiau şi promovează 
direcţiile şi strategiile de dezvoltare prezente în documentaţiile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului superioare, respectiv Secţiunile aprobate ale Planului de Amenajare al Teritoriului 
Naţional, Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţean Prahova. Prezentul PUG şi Regulament 
Local de Urbanism au ca scop eliminarea disfuncţiilor şi valorificarea potenţialului de 
dezvoltare al comunei Poiana-Câmpina, ca exurbie a municipiului Câmpina. 
 

2.4 Documentaţiile de urbanism zonale şi de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei 
Poiana-Câmpina după aprobarea Planului Urbanstic General, vor respecta structura zonelor, 
subzonelor şi UTR-urilor propuse în acesta. Conform Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, prin Planurile 
Urbanistice Zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a 
reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să se asigure unitatea, coerenţa 
şi confortul urban atât ale zonelor reglementate, cât şi ale teritoriului învecinat.  
Planul urbanistic de detaliu stabileşte reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de 
limitele laterale şi posterioare ale parcelei. Planul urbanistic de detaliu NU modifică funcţiunea 
şi indicatorii urbanistici ai zonei reglementate. 
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2.5 Zona de studiu şi zona reglementată în documentaţiile de urbanism zonale şi de detaliu ce 
vor fi elaborate pe teritoriul comunei Poiana-Câmpina dupa aprobarea Planului Urbanistic 
General, vor fi dimesionate astfel încât să se asigure o relaţie coerentă cu vecinătatea şi cu 
cadrul urban existent al comunei Poiana-Câmpina, pentru a permite o dezvoltare compactă, 
coerentă. Se vor evita soluţii de circulaţie care fragmentează fluxurile de circulaţie existente, 
care sunt subdimensionate, sau promovează excesiv soluţiile de circulaţie de tip fundătură 
fără ca acestea să fie conforme normativelor în vigoare. 
2.6. Amplasarea mijloacelor de publicitate se face conform legii 185/2013. 
 

 

I.3 CONDIŢII DE APLICARE 
 
3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 
aprobat prin H.G.R. nr. 525 din 27 iunie 1996 cu modificările şi completările ulterioare şi le 
detaliază.  
 

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director şi de 
reglementare. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia situaţiilor în care se 
impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, 
conform legislatiei in vigoare. 
 

3.3. În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a 
lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat 
prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform 
legii. 

I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL  
DE URBANISM  

  
4.1. Prin Planul Urbanistic General se identifică zone pentru care se pot institui reglementări  
ce nu pot fi modificate prin Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu şi  
de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în  
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General. 
4.2.  Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de 
construire,  înălţime  maximă  admisă,  distanţe  minime  faţă  de  limitele  parcelei,  
modificarea alinierii, restructurarea  parcelarului, modificarea POT,  CUT, CUT volumetric  si 
alti indicatori  si parametrii care influenţează configuraţia morfo-funcţională a localităţii.  
 4.3.  Derogări  de  la  prevederile  prezentului  regulament  local de urbanism sunt  admise  
numai  în  conformitate cu legislatia in vigoare. 

I.5 CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR 
 

 
5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii: 
 

CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE 
REGIM DE 
CONSTRUIRE 

U/M OBSERVAŢII 

PARCELĂRI NOI  P –P+2 NIVELURI     

front minim înşiruit 8 metri POT maxim în zone 
exclusiv rezidenţiale 
cu 
P - P+2 niveluri = 35% 

 cuplat, izolat 12 metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 mp. 

 cuplat, izolat 400 mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei Intre 1/1 si 1/3  
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INSERŢII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE   
P-P+2 NIVELURI 

   

front minim înşiruit 8 metri POT maxim în zone 
rezidenţiale = 35%   cuplat, izolat 12 

metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 
mp. 

 cuplat,izolat 200 
mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei maxim 1/3    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.2. Parcelele cu suprafaţa sub 150 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau 
asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicaţie 
rutieră sunt considerate neconstruibile până la elminarea disfuncţiei. 
  
 

5.3. Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească 
condiţiile de construibilitate; împărţirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în 

 

8,0 m. 

18,75 m. 

PARCELĂRI NOI P-P+2 
– parcele minime şi edificabilul – 

12,00 m. 12,00 m. 

33,33 m. 

S=400 mp. S=400 mp. 

33,33 m. 

 INSERŢII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE  P-P+2 
 – parcele minime şi edificabilul – 

8.0 m. 12,0 m. 12,0 m. 

18,75 m. 16,67 m. 16,67 m. 

S=150 

mp. 
S=200 mp. S=200 mp. 

Excepţional din cauza ariei 

construite reduse. 

S=150 mp. 
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baza unui P.U.Z; emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezmembrare terenuri în 4 sau 
mai multe loturi se va face în baza P.U.Z..  
  

5.4. Parcelele sunt considerate construibile şi autorizarea executării construcţiilor este permisă 
numai dacă există posibilitaţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform 
destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită 
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.  
  

5.5. Orice acces la drumurile publice se va autoriza avand la baza avizele obtinute in 
conformitate cu legislatia in vigoare.  
  

5.6. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca 
se asigura accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  
  

5.7. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inţelege căile de acces pentru 
pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi 
orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate 
privată grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.  
  

5.8. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încat să permită circulaţia persoanelor cu 
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.  
  

5.9. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca 
se constată că nu se modifică relieful în zonă (atât în intravilan, cât şi în extravilan), indiferent 
de importanţa şi destinaţia construcţiei.  
  

5.10.  Amplasarea construcţiilor pe parcela, cat si autorizarea executării acestora se face cu 
respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform 
Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism: 

- Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile 
normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă orientarea, 
astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor. 

- Constructiile de locuinte vor fi orientate astfel încât, pentru cel putin jumătate din numărul 
încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul de iarnă, în 
cazul orientării celei mai nefavorabile. 

- Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si iluminat 
natural - orientarea corectă a construcţiilor conform cerintelor functionale, cât si prin 
amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească reciproc. 
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I.6 DIVIZIUNEA TERENURILOR ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI 
TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

 

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 
(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 
(2) regimul de construire; 
(3) înălţimea maximă admisă. 

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

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă situate în zonele de protecţie ale unor 
elemente naturale sau antropice, se va respecta procedura de avizare a construcţiilor 
conformă legislaţiei specifice în vigoare. 
 

6.3. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă situate în zonele de protecţie ale unor 
elemente naturale sau antropice, se va respecta legislaţia specifică în vigoare. 
 

6.4. Regulamentul este structurat in urmatoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de 
referinţă: 
 

L – ZONA DE LOCUIRE 

Li – subzona de locuinte si dotari complementare; 
POT: 35%; CUT: 1.05; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa= 9,00 m 

Lc – subzona de locuinţe colective ; 
POT: 30%; CUT: 1.50; Regim maxim de inaltime: P+4E; Hmaxim cornisa=15,00 m. 
 

IS – ZONA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI SERVICIILOR DE INTERES GENERAL 

POT: 50%; CUT: 1.5; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa= 12,00 m.  
 

ZONE MIXTE 

Li/IS – subzona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii publice  
POT: 35%; CUT: 1,05; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa = 9,00 m 

Li/IS/SP1 – subzona mixtă locuinte, institutii si servicii de tip turistic si amenajari 
complementare, spatii verzi, parcuri, agrement; 
POT: 30%; CUT: 1,05; Regim maxim de inaltime: P+2+M; Hmaxim cornisa = 11,00 m 

ID/IS – subzona unitatilor industriale nepoluante, depozitare si servicii; 
POT: 60%; CUT:1.80; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa = 12,00 m. 
 

ID – ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA SI DEPOZITARE;     

POT: 60%; CUT: 1.80; Regim maxim de înălţime: P+2E; Hmaxim cornişă = 12,00 m. 

 

TE –  ZONA DE REŢELE ŞI DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE 

POT: 50%; CUT: 1.6; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa = 9,00 m; 
 

GC –  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

POT: 15%; CUT: 1.6; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim la cornisa: 9,00 m. 
 

SP – ZONA SPAŢIILOR VERZI 

SP1 – subzona spaţiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spaţii verzi 
de agrement cu acces nelimitat; 
POT: 15%; CUT: 0.30; Regim maxim de inaltime: P+1E; Hmaxim cornisa:  6,00 m; 
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SP2 – subzona spatiilor verzi cu destinatie tehnica; 
POT: -%; CUT: -; Regim maxim de inaltime: - ; Hmaxim cornisa: - m; 

SP3 – subzona padurilor de agrement din intravilan; 
POT: 10%; CUT: 0.20; Regim maxim de inaltime: P+M; Hmaxim la cornisa:5,00 m; 

SP4 – subzona amenajărilor sportive si de agrement; 
POT: 25%; CUT: 0.6; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim cornisa:  9,00 m; 

Înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică 
proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare. 
 

C- ZONA CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AMENAJĂRI AFERENTE 

Ccf – subzona transporturilor feroviare; 
 POT: 50%; CUT: 1.6; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim la cornisa: 9,00 m; 

Ccr/Ccp – subzona transporturilor rutiere; 
POT: 50%; CUT: 1.6; Regim maxim de inaltime: P+2E; Hmaxim la cornisa: 9,00 m. 
 

ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN 

TC - zone rezervate pentru traseul autostrăzilor, a căilor rutier şi feroviare; 

TA - zone rezervate pentru activităţi agricole; 

TF-  zone rezervate pentru activităţi forestiere; 

TH -  zona terenurilor aflate permanent sub ape. 

 

6.5. Prevederile regulamentului sunt ilustrarea viziunii de dezvoltare a comunei Poiana-
Câmpina în perioada 2013-2023, evoluţie bazată pe analiza critică a situaţiei existente şi 
identificarea elementelor de potenţial şi a disfuncţiilor. 
 

6.6. Totodată regulamentul ţine seama de modificările apărute legislaţiei specifice ce se 
reflectă în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi a construcţiilor (Legea nr. 350/2001 
si Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare şi alte acte normative şi ordine implicite). 
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I.7 ZONE PROTEJATE NATURALE ŞI ANTROPICE 
 
7.1. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, 
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport plin-gol, materiale 
utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă. 
7.2. Autorizarea executării construcţiilor în parcurile naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în 
celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legiim se face cu avizul conform 
al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului. 
7.3. Consiliul judeţean va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele 
zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor 
stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii 
mediului natural şi a echilibrului ecologic. 
7.4. Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei. 
7.5. Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean, se face cu 
avizul serviciilor de specialitate publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor 
prevăzute la alineatul 7.4. 
 

MONUMENTE CLASATE CONFORM L.M.I. 2010 

M 

Nr. Crt. COD LMI DENUMIRE 

1 
PH-II-m-B-16578 

Fostul schit Poiana, sat Poiana-Câmpina, comuna  
Poiana-Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 

2 
PH-II-m-B-16578.03 

Turn clopotniță, sat Poiana-Câmpina, comuna  
Poiana-Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 

3 
PH-II-m-B-16578.04 

Zid de incintă, sat Poiana-Câmpina, comuna  
Poiana-Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 

Edificii cu valoare istorica si arhitecturala propuse a fi clasate ca monumente istorice  
- conform studiu istoric 

Nr. crt Sate componente Nr corespunzator Plansa de Reglementari Urbanistice 

1 Ragman 2, 7 

2 Poiana Campina 26, 28, 32 

3 Bobolia 51,53, 54, 65, 67 

Edificii cu valoare istorica si arhitecturala - conform studiu istoric 

Nr. crt Sate componente Nr corespunzator Plansa de Reglementari Urbanistice 

1 Ragman 1, 3, 4, 5, 6, 8,9, 10, 13, 14,15,17, 18, 19, 23, 24, 25 

2 Poiana Campina 11, 12, 16, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 

3 Pietrisu 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

4 Bobolia 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68 

MONUMENTE CLASATE CONFORM L.M.I. 2010 

COD L.M.I. COD DENUMIRE 

PH-II-m-B-
16578 

M2 
Fostul schit Poiana, sat Poiana-Câmpina, comuna Poiana-
Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 

PH-II-m-B-
16578.03 

M2 
Turn clopotniță, sat Poiana-Câmpina, comuna Poiana-
Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 

PH-II-m-B-
16578.04 

M2 
Zid de incintă, sat Poiana-Câmpina, comuna Poiana-
Câmpina, înc. sec XVII-XVIII 
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SITURI ARHEOLOGICE CLASATE CONFORM R.A.N. 

COD R.A.N. COD DENUMIRE 

- - Nu există situri arheologice clasate sau reperate 

 

SITURI CLASIFICATE NATURA 2000 

COD  DENUMIRE 

- Nu există situri clasificate 
 
 

7.6. În conformitate cu Propunerile şi recomandările enunţate în Studiul istoric de 
fundamentare PUG, comuna Poiana-Câmpina, judeţul Prahova, în zonele de protecţie a 
obiectivelor antropice se vor respecta următoarele prescripţii: 

- Siturile arhitecturale ale constructiilor realizate utilizeaza un vocabular architectural de 
factura contemporana cu exceptia unei zone restranse situate la sud de incinta manastirii. 
Aceasta zona este posibil sa fi conservat cateva elemente ale lotizarii initiale pastrand o parte 
importanta din fondul construit vechi. 

- pentru a se menţine coerenţa habitatului aşezărilor din comuna Poiana-Câmpina, este 
necesar să se adopte forme arhitecturale echilibrate cu regim de înălţime P+1, P+1+M, cu 
accente volumetrice P+2+M; 

- acoperişurile vor fi cu 4 pante; 
- Faţadele vor avea prispe şi foişoare cu stâlpi din lemn, tencuieli, cu zugrăveli lavabile 

albe sau pastelate bej, gri sau gri pal; 
- nu se vor utiliza panouri pentru faţade din metal sau din sticlă și nici vitraje cu suprafaţă 

mare; 
- nu se vor utiliza materiale de învelitoare cu culori stridente, optându-se pentru soluţii 

cromatice, tehnici de construire şi armonii, care să derive din tradiţia locală; 
- Procentul de ocupare al terenului poate să ajungă la POT = 25-35% pentru zone de 

locuit şi CUT=0,6-0,7; 
- Suprafeţele parcelelor care urmează să se propună nu vor coborâ sub suprafaţa 

minimă de 400 m2 decât în situaţii justificate. 
Acesti paramentrii urbanistici si arhitecturali confera habitatului satelor din Comuna 

Poiana Campina o valoare culturala exceptionala, justificand formularea unor reglementari 
urbanistice care sa favorizeze actiunile orientate spre pastrarea, punerea in valoare si 
fundamentarea premizelor economice, pentru dezvoltarea durabila a localitatilor si protectia 
peisajului cultural local, conform “Conventiei peisajului European” la care si Romania a adreat. 

 

I.8 ZONE CU RISC NATURAL ŞI ANTROPIC 
 

8.1. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 
 

8.2. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se inţelege: alunecări de teren, 
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, 
dislocări de stânci, zone inundabile şi alte asemenea, delimitate conform studiului de riscuri 
naturale şi geotehnic aferent Planului Urbanistic General prezent. 
 

8.3. Autorizaţia de construire în zonele cu risc natural şi antropic, se eliberează în conformitate 
cu competenţele stabilite prin Legea 215/2001 (republicată, cu modificări ulterioare) şi Legea 
nr. 50/1991 (republicată în 2004). 
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8.4. Proiectul pentru autorizarea construcţiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic 
întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru construcţiile 
încadrate în categoriile de importanţă normală, deosebită şi excepţională se va face verificarea 
de către un verificator Af atestat. 
 
8.5. Pentru zonele afectate de inundabilitate, precum şi pe cursurile de apă existente în 
teritoriul administrativ al comunei Poiana-Câmpina se va respecta zona de protecţie pentru 
cursurile de apă impuse de Apele Române. Se vor decolmata cursurile de apă din zonă. Se 
vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient. 
 

8.6. Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărţilor cu zonarea geotehnica şi a  
probabilitaţii de producere a alunecarilor de teren de risc de instabilitate. 
 

8.7. Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc 
ce apar la amplasarea construcţiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

- amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii 
versantului la încercările suplimentare create de construcţii; 
- se vor proiecta construcţii uşoare; 
- nu se vor executa lucrări de săpături de anvergură pe versant (şanţuri adânci, 
platforme, taluze verticale, umpluturi etc); 
- se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care vor 
fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 
- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpături; 
- se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi dirijate astfel încât să 
nu producă eroziuni; 
- se vor planta arbori la o distanţă corespunzătoare faţă de construcţiile ce urmează se 
executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va avea în 
vedere împădurirea lor. 

II. PRESCRIPŢII SPECIFICE 

II.1 ZONE PENTRU LOCUINŢE -  L 
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Zona de locuire se compune din următoarele subzone funcţionale: 

Li – subzona de locuinte cu regim mic de inaltime si dotari complementare.  
Subzonă dezvoltată în etape succesive, organic şi planificat. Zonă cu diversitate morfo-

spaţială mare si regim de construire discontinua. 
Lc – subzona de locuinţe colective situată în ansambluri rezidenţiale cu regim de construire 
discontinuu. 

 
Subzonele funcţionale sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcţiune; 
- regim maxim de înălţime; 
- densitatea de ocupare a terenurilor; 
- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 

etc. 
Orientarea faţă de punctele cardinale: Conform art. 17 si anexa 3 din RGU.  
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Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si iluminat 
natural - orientarea corectă a construcţiilor conform cerintelor functionale, cât si prin 
amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească reciproc. 

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face în conformitate cu 
prevederile normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă 
orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor. 

Constructiile de locuinte vor fi orientate astfel încât, pentru cel putin jumătate din numărul 
încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul de iarnă, în 
cazul orientării celei mai nefavorabile.  

 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - L - 
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
Li 

-  locuinţe cu regim mic de inaltime, maxim P+2E niveluri, în regim de construire 
discontinuu (cuplat sau izolat), anexe gospodăreşti aferente acestora şi dotari complementare; 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale (locuri de relaxare si socializare, spatii 
de lectura, mici spatii ce adapostesc optimizari tehnico-edilitare aferente zonei, etc);  

-  scuaruri publice ; 
- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate; 
- pensiuni turistice si agroturistice; 
- se admit spatii comerciale de mici dimensiuni, servicii profesionale şi mici activităţi 

manufacturiere (ateliere de tâmplărie, olărit, ţesături, materiale tradiţionale de construcţie şi 
alte activităţi specifice comunei) ; 

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de 
mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de 
dimensiuni mici; toate aceste obiective vor deservi exclusiv proprietatea pe care sunt 
amplasate; 
 
Lc 

-  locuinţe colective mici cu regim de inaltime maxim P+4E niveluri, în regim de construire 
discontinuu (cuplat sau izolat), anexe gospodăreşti aferente acestora şi dotari complementare: 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale (locuri de relaxare si socializare, spatii 
de lectura, mici spatii ce adapostesc optimizari tehnoco-edilitare aferente zonei, etc); 

- scuaruri publice; 
- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; 
- amenajari in scopul reabilitarii si imbunatatirii constructiilor cu functiuni de locuire 

colectiva. 
- amenajări aferente locuinţelor colective: căi de acces carosabile şi pietonale private, 

parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, 
împrejmuiri. 

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de 
mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de 
dimensiuni mici; toate aceste obiective vor deservi exclusiv proprietatea pe care sunt 
amplasate. 
 
Li+Lc 
- pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe 
terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o 
sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
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- panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele 
acestora; 
- sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte 
integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
Li+Lc 
Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări: 

-  se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere 
(ateliere de tâmplărie, olărit, ţesături, materiale tradiţionale de construcţie, şi alte activităţi 
specifice comunei) cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250 mp ADC (arie 
desfăşurată construită) şi 100 mp AC (arie contruită), să nu genereze transporturi grele, să nu 
atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 
22,00  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;  

- in zona de protrectie aferenta statiei de epurare se admit numai 
reabilitarea/modernizarea locuinţelor sau mici extinderi a celor existente in vederea 
îmbunătăţirii confortului acestora şi îndeplinirii condiţiilor minime legale; 

-  în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc 
condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se poate 
face direct, in conformitate cu plansa de Reglementari Urbanistice si legislaţia în vigoare; 

- având în vedere specificul zonei, traditia si configuratia terenului, este de preferat 
evitarea constructiilor de locuinte înşiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane).  

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de 
proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza 
conform Codului Civil, astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora; 

- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice 
circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie 
pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; 
- panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi 
amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe 
care au fost autorizate; 

Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:  
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, 

sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie 
protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar 
nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa 
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din 
suprafata totala a acesteia;  

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.  
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
Li+Lc 
Se interzic următoarele utilizări:  

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, 
generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, 
produc poluare; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 
generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate 
prelungit după orele 22.00; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 



   

 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - PUG Comuna POIANA-CÂMPINA, Judetul PRAHOVA                                  2014  

Proiectant general:    :          S.C. BLOM  ROMÂNIA S.R.L. Târgovişte 
Proiectant de specialitate :   S.C. URBIS GeoProiect S.R.L. & Urb Miruna Chiriţescu 15 

 

- construcţii provizorii; 
- in zona de protectie aferenta statiei de epurare este interzisa autorizarea locuinţelor noi; 
- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame, care depasesc cota acoperisului 

imobilului, (si dimensiunea maxima de 6 mp),  regulile si conditiile de amplasare ale acestora 
se vor stabili prin regulamente locale adaptate specificului zonei; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, care uratesc arhitectura şi 
deterioreaza finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 
- depozitări de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  

circulaţiile  publice;  
- staţii de betoane; 
- autobaze; 
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
- spălătorii chimice; 
- lucrări de terasament care afectează amenajări din spaţii publice şi de pe cele 

adiacente ; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
- parcuri rezidenţiale de vacanţă – ansambluri mari de locuinţe individuale utilizate 

ocazional, în weekend sau sezonier, care prin natura lor determină apariţia de zone nelocuite 
în interiorul localităţii; 

- campinguri şi parcuri de rulote; 
- constructii noi amplasate pe parcele intre zonele de locuinte colective adiacente ; 
- rulotele isolate; 
- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si 

deteriorand finisajul acestora; 
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale 

autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu 
exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala 
si monumentele de for public; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 
de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica. 

 

 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR. 
 

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

Parcelele sunt considerate direct construibile dacă respectă cumulativ următoarele 
condiţii generale:  

 Acces carosabil la drum public sau privat; 

 Asigurarea accesului la energia electrică, la reţeaua de distribuţie apă potabilă, la reţeaua 
de canalizare apă uzată menajeră si pluvială si evacuarea deseurilor menajere;  

 Respectarea condiţiilor specifice zonelor de risc. 
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Li - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

Regimul de construire Dimensiune minimă în parcelar existent 
 Suprafaţa (mp) Front  (m) 

Cuplat 200 12 

Izolat 200 12 

 
Lc - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

Regimul de construire Dimensiune minimă în parcelar existent 

 Suprafaţa (mp) Front (m) 

Cuplat 800 20 

Izolat 1000 25 
 

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
 

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară 
pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea între 12,0 - 5,0 metri funcţie de 
importanţa şi prospectul drumului. 
 

Li + Lc - clădirile se dispun în funcţie de caracterul străzii; 
- la amplasarea constructiilor faţă de străzi se vor respecta prospectele străzilor 

prevăzute prin prezentul P.U.G., corelat cu indicatiile din RLU privind profilele transversale din 
plansele 6.1, 6.2 şi 6.3; 

- se va respecta regimul de aliniere preponderent pe stradă al majorităţii clădirilor 
existente, dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de siguranţă a D.N., D.J. sau D.C; 

- amplasarea împrejmuirilor la aliniament, se va face asfel încât să nu afecteze zona 
drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor 
transversale propuse pentru străzi; 

- orice constructie care se amplasează în zona de protecţie (100m) a infrastructurii 
feroviare situată în intravilan/extravilan se autorizează cu avizul RA - SNCFR si eventual 
Ministerul Transporturilor. 

- amplasarea constructiilor noi pentru locuinte se va face de regulă retras de la 
aliniament cu minimum 3,0 m, iar pentru institutii publice şi servicii cu minimum 5,0 m, cu 
posibilitatea realizarii unor retrageri sau scuaruri in cazul cladirilor cu functiuni publice în 
vederea obtinerii spatiilor necesare pentru grădini de fatadă, spatii semipublice, circulatie 
pietonală, precum si pentru asigurarea vizibilităţii la intersectii. 

- distanţele 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; 
 

NOTĂ: Datorită apartenenţei comunei Poiana-Câmpina la teritoriul periurban al 
municipiului Câmpina şi a complexităţii sistemului de căi de comunicaţii rutiere existent 
cât şi a premisei dezvoltării viitoare a acestuia, categoriile căilor de circulaţie sunt 
definite conform Anexa 1 a Normei tehnice din 27.01.1998 privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităţile urbane şi rurale. 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
Li  

- se va respecta caracterul zonei prin menţinerea retragerilor curente faţă de limitele 
parcelelor; 

- constucţiile noi se vor amplasa, de regulã, izolat cu retragere conform Codului Civil pe o 
laturã şi minim ½  inalţimea la cornişã faţã de cealaltã laturã, dar nu mai puţin de 3 m; 

- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, 
construcţia nouă se va realiza cuplată cu cea existentă; 

- în tesut existent, in cazul in care pe parcela exista doua cladiri, se va asigura o alee de 
acces pietonal de minim 1,50 metri la cladirea din spate ; 

- când construcţiile se execută independent, picătura streşinii va trebui să cadă pe 
terenul  proprietarului care construieşte;  

- retragerea faţã de limita posterioarã va fi de minim 3 m. 
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Li + Lc : 
- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de limitele laterale si posterioară ale 

parcelei conform prevederilor Codului Civil si normelor de protectie contra incendiilor 
(asigurarea accesului vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire si 
iluminat natural, de protectie contra zgomotului si nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare 
a specificului local privind tesutul si tipologia de amplasare a constructiilor. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
 

- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o 
distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 
3,0m pentru zona Li, respectiv 6,0m pentru Lc. 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
 
Li + Lc 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces  carosabil de minim 4.0 
metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din 
proprietăţile învecinate; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 
cu  handicap sau cu dificultăţi de deplasare, conform Legii nr. 446/2008 si Ord. MDRAP nr. 
189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;. 

- nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un 
spaţiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 
100 m; 

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 

 
Pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura: 

- accese carosabile pentru locatari; 
- acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de 

stingere a incendiilor; 
- alei (semi)carosabile in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor 

avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevazute 
supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere; 

- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 
prin alei de deservire locala (fundaturi): 

- cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 
- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin 

pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat. 
 

Pentru locuinte semicolective cu acces propriu si lot folosit in comun se vor asigura: 
- accese carosabile pentru locatari; 
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- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor; 

- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 
prin alei de deservire locala (fundaturi): 

- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 
- cele cu o lungime de 30 m pana la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu 

trotuar cel putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat. 
 

Locuintele colective cu acces si lot folosit in comun vor fi prevazute cu: 
- accese carosabile pentru locatari; 
- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor 

de stingere a incendiilor; 
- accese la parcaje si garaje. 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
 
Li + Lc 

- autorizarea construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai 
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public; 

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor 
publice;  

- în cazul în care nu există spaţiu 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 distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit; 

- pentru locuinţe individuale şi colective se va asigura 1 loc de parcare pentru 80 m2 
suprafaţă locuibilă, asigurat pe parcela proprie; 

- pentru servicii şi dotări complementare zonei de locuire se va asigura 1 loc de 
parcare pentru 60 m2 arie desfăşurată. 
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

Subzone funcţionale 

Înălţimea 
maximă 
admisă 
(cornisă) 
(metri) 

Înălţimea 
maximă 
admisă 
(coamă) 
(metri) 

Număr 
niveluri 
convenţionale 
(3.0 metri) 

Li 9 14 P+2E 

Lc 15 20 P+4E 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumuseţarea lor; 

- se va asigura o tratare unitară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri; 
- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 

reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 
- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 

colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, 
acoperirea cu învelitoare ceramică (ţiglă, olane, ardezie etc.) sau ţiglă metalică de culoare 
maro, grena, brun-roşcată este obligatorie;  
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- acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiţia de a 
se utiliza tipurile de învelitori precizate;  

- sunt interzise soluţii de acoperire din tablă metalică, cu excepţia sistemelor de ţigle 
metalice; 

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45%; 
- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 

parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa in conditiile tehnice prevazute de 
normativele in vigoare; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (ex. roşu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic 
toate accentele); 

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate; 
- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 

minaretă, turn, etc.; 
- nu se admite un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în vecinătatea 

construcţiei; 
- se recomandă utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi 

nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 
- faţadele vor avea prispe şi foişoare cu stâlpi din lemn, tencuieli, cu zugrăveli lavabile 

albe sau pastelate bej, gri sau gri pal; 
- nu se vor utiliza panouri pentru faţade metalice sau cu sticlă, vitraje cu suprafaţă mare; 
- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 

incompatibile cu actualul regulament ; 
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe 

mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu 
de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor; 
Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum 

urmeaza:  
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza 

numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu 
al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;  

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul 
trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, 
dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura 
carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m 
inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra 
o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau 
fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul 
plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport;  

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in 
cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul 
proprietarilor afectati.  

In situatia prevazuta mai sus,  firmele se amplaseaza astfel:  
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri 

decat la parter sau demisol;  
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau 

demisol.  
- panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 
1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m. 
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- pe fatada spatiilor comerciale, de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi 
de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si 
executarea firmelor;  
- publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin 
culoare, forma sau dimensiune; 

- in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o 
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si 
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
- firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi 
culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta; 

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, 
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:  

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;  
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-

suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
Li+Lc 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 

care administrează resursele de apă; 
- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială 

este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii, acolo unde 
este cazul; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale. 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
Li+Lc 

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor 
fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi 
plantate cu un arbore la fiecare 40 mp; 

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, 
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii 
pietonale, terase; 

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă; 
 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 
Li+Lc 

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, şi pot avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi dublate de 
gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace sau transparente dublate cu gard viu sau 
exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;  
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- amplasarea împrejmuirilor la aliniament, se va face asfel încât să nu afecteze zona 
drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor 
transversale propuse pentru străzi; 

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase 
de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 
 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 

 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
Li: P+2E*:  POTmaxim= 35%  
Lc: P+4E*:  POTmaxim= 30%  
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
Li: P+2E*:  CUTmaxim= 1.05  
Lc: P+4E*:  CUTmaxim= 1.50  
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 
 
 

NOTĂ:  
1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 

PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA 
ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE 
PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM 
NORMATIVELOR ŞI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare) 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN 
PREZENT NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE, ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U.,  PRIN 
DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ 
LA EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A ACESTORA, SE VA CONSULTA  
CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN 
CIRCUITUL AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE 
PROPRIETARUL TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE 
DIN TERENUL DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE 
CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN 
CONFORMITATE CU LEGEA NR. 133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 
50/1991) 

5. ESTE PERMISĂ DIVIZAREA UNUI LOT ÎN MAXIMUM TREI PARCELE ALĂTURATE CARE SĂ 
ÎNDEPLINEASCĂ CONDIŢIILE DE CONSTRUIBILITATE; ÎMPĂRŢIREA LOTULUI ÎN 4 SAU MAI 
MULTE PARCELE DISTINCTE SE VA FACE ÎN BAZA UNUI P.U.Z PARCELARE; LOTIZAREA PESTE 
12 PARCELE IMPUNE OBLIGATIVITATEA SISTEMATIZARII COLECTIVE A RETELELOR 
EDILITARE; EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU DEZMEMBRARE TERENURI ÎN 
4 SAU MAI MULTE LOTURI SE VA FACE ÎN BAZA P.U.Z. PARCELARE. 
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II.2 ZONE PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL -   IS 
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Zona IS este delimitată prin următoarele criterii: 

- funcţiunea dominantă; 
- regim maxim de înălţime; 
- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice; 
- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 

etc. 
- relaţia cu vecinătatea. 

Orientarea faţă de punctele cardinale: Conform art. 17 si anexa 3 din RGU.  
Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si 

iluminat natural - orientarea corectă a construcţiilor conform cerintelor functionale, cât si 
prin amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească 
reciproc. 

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face în conformitate cu 
prevederile normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă 
orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor. 

Constructiile de locuinte vor fi orientate astfel încât, pentru cel putin jumătate din numărul 
încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul de iarnă, în 
cazul orientării celei mai nefavorabile.  

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - IS  

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel comunal – sedii de primării, sedii de 
partide politice, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii non guvernamentale, asociaţii, 
agenţii, foruri, construcţii de învăţământ – preşcolar, şcolar sau liceal – în funcţie de 
necesitate, construcţii de cult, construcţii de sănătate; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

- servicii sociale, colective şi personale; 
- servicii turistice, hoteluri, pensiuni turistice si agroturistice, moteluri etc. ; 
- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 
- lăcaşuri de cult; 
- activitati manufacturiere nepoluante ; 
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 
- comerţ cu amănuntul; 
- parcaje; 
- spaţii libere pietonale; 
- spaţii plantate – scuaruri ; 
- pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe 

fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu 
constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima 
a cladirilor; 

- panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi 
limitele acestora; 
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- sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac 
parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

- se permit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului (sedii de 
servicii şi instituţii publice sau private, care prin natura activităţii desfăşurate presupun un 
contact limitat cu publicul) cu condiţia ca nivelul parterului şi al mezaninului frontului spre stradă 
să fie destinat unor spaţii accesibile locuitorilor – comerţ, expoziţii, restaurante, recreere, servicii 
profesionale şi colective, etc.; 

- se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului numai 
cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi să nu se grupeze 
mai mult de două astfel de clădiri; 

- se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu condiţia 
menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din totalul ariei construite desfăşurate; 

- se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă 
sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile educaţionale ; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita 
de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza 
conform Codului Civil, astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora; 

- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice 
circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe 
proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate 
astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost 
autorizate; 

Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:  
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate 

restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea 
constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de 
consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc 
imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala 
vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia;  

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.  
 
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuinte individuale şi colective; 
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o 

distanţă mai mică de 100 metri de  instituţiile educaţionale; 
- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 

incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 
- construcţii provizorii; 
- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, care uratesc arhitectura şi 

deterioreaza finisajul acestora; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  

circulaţiile  publice;  
- staţii de betoane; 
- autobaze; 
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
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- spălătorii chimice; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice ; 
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale 

autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu 
exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala 
si monumentele de for public; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 
de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de 
imprejmuire a lacasurilor de cult; 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica. 
 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 

DIMENSIUNI). 
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

Subzona funcţională Dimensiune minimă a terenului* 

 Suprafaţa - mp. Front - m. 

Cuplat 300 18 

Izolat 600 25 
*)   constructiile insiruite sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ ; 

 
 

     (2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară 

pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 6,0 metri, cu respectarea 
prospectelor de drum, aliniamentelor si regimului de aliniere prevazute in plansele de  « Căi de 
comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respectiv 6.1, 6.2 şi 6.3. 

În zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de aliniament va respecta de regulă 
caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii: 

- clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la 
aliniament la o distanţă de minim 5.00 metri, cu condiţia să nu lase vizibile  calcane ale 
clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor; 

- în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi 
retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate; 

- construcţiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific străzii pe 
care se situează. 
Amplasarea clădirilor faţă de aliniament, pentru terenurile reglementate anterior 

elaborării PUG şi RLU prin documentaţii de PUZ şi PUD, se va face conform documentaţiilor 
aprobate si in corelare cu prezentul regulament de urbanism; 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 

 
- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de una din limitele laterale, conform 

Codului Civil, iar faţã de cealaltã de ½ din înalţimea la cornişã, dar nu mai puţin de 4 m şi 
normelor de protecţie contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formatiilor mobile 
de pompieri), a normelor de însorire si iluminat natural, de protectie contra zgomotului si 
nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare a specificului local privind tesutul si tipologia de 
amplasare a constructiilor ; 

- Retragerea faţã de limita posterioarã va fi cel mult 4 m. 
 

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

 
- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o 

distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m. 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 
metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din 
proprietăţile învecinate; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 
cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare conform Legii nr. 446/2008 si Ord. MDRAP nr. 
189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură, dacă fundătura nu are un spaţiu de 
întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura e mai mare de 100 m; 

- stabilirea numărului admis de accese din drumurile judeţene şi comunale, ca şi 
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei, în conformitate 
cu anexa  4 la Hotărârea Guvernului României nr. 525 /1996 de aprobare a Regulamentului 
General de Urbanism, funcţie de specificul funcţiunii.  

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor 
publice;  

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare 
normate, conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare, 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 
distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit; 

- Cerintele minime pentru spatiile de parcare se vor rezolva astfel : 
- pentru Constructii administrative, birouri cate un loc de parcare la 50 mp suprafata 

construita desfasurata si un spor de 30% pentru vizitatori; 
- pentru Constructii financiar-bancare cate un loc de parcare la 50 mp suprafata construita 

desfasurata si un spor de 50% pentru clienti; 
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- pentru Constructii comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti : 
- un loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei, pentru unitati de 

pana la 400 mp suprafata construita desfasurata ; 
- un loc de parcare la 25 mp suprafata desfasurata a constructiei, pentru unitati 

comerciale de peste 400 mp suprafata construita desfasurata; 
- Pentru unitati de alimentatie publica va fi prevazut cate un loc de parcare la 25 mp 

suprafata construita desfasurata; 
- La acestea se vor adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot 

fi amplasate independent de parcajele clientilor. 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
 

Subzone funcţionale 

Înălţimea 
maximă 
admisă 
(cornisa) 
(metri) 

Înălţimea 
maximă 
admisă 
(coama) 
(metri) 

Număr niveluri 
convenţionale 
(4.0 metri) 

IS 12 17 P+2E 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumuseţarea lor; 

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri; 
- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 

reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 
- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 

colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, 
acoperirea cu ţiglă ceramică sau metalică de culoare maro, grena, brun-roşcată este 
obligatorie; acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă şi în terasă cu condiţia de a se 
utiliza acoperirea cu ţiglă; sunt interzise soluţii de acoperire din tablă, cu excepţia ţiglelor 
metalice; 

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45%; 
- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 

parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa in conditiile tehnice prevazute de 
normativele in vigoare; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roşu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic 
toate accentele); 

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate; 
- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 

minaretă, turn, etc.; 
- nu se admite un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în vecinătatea 

construcţiei; 
- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 

incompatibile cu actualul regulament;  
- se recomandă utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi 

nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 
- tâmplăria exterioară a ferestrelor se va finisa în aceeaşi culoare cu structura vizibilă a 

şarpantei; 
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- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe 
mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu 
de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor; 
Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum 

urmeaza:  
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza 

numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu 
al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;  

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul 
trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, 
dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura 
carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m 
inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra 
o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau 
fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul 
plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport;  

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in 
cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul 
proprietarilor afectati.  

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel:  
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri 

decat la parter sau demisol;  
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau 
demisol.  
Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 
x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m. 

- pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi 
de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si 
executarea firmelor;  
- publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin 
culoare, forma sau dimensiune; 
- in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o 
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si 
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
- firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
- firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi 
culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta; 

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, 
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:  

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;  
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-

suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 

care administrează resursele de apă; 
- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială 

este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 
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- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale. 
 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor fi 
amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi 
plantate cu un arbore la fiecare 40 mp; 

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să 
se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii 
pietonale, terase; 

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă. 
 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 
 

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, şi pot avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi dublate de 
gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu gard viu sau exclusiv 
gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi 
separate cu borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.  

-  marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase 
de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc. 

 
 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

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

IS  : P+2 * :  POTmaxim= 50%  
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

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

IS  : P+2 * :  CUTmaxim= 1.50  
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ PENTRU IS: 

1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 
PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA 
ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE 
PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM 
NORMATIVELOR ŞI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN 
PREZENT NECONFORME. 
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3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, 
ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ 
LA EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  
CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN 
CIRCUITUL AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE 
PROPRIETARUL TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE 
DIN TERENUL DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE 
CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN 
CONFORMITATE CU LEGEA NR. 133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 
50/1991) 
 

 

II.3 ZONE MIXTE  
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Zonele mixte propuse sunt următoarele: 
Li/IS - subzona mixtă situată în ţesut tradiţional cu regim de construire discontinuu. Subzonă 

propusă pentru dezvoltarea polinucleară a comunei Poiana-Câmpina în zonele de 
locuinţe. Zona mixtă Li/IS a fost propusă acolo unde au fost observate tendinţe de 
dezvoltare a serviciilor în fondul construit existent în care se regăsesc locuinţe cu 
regim mic de inaltime si dotari complementare. Subzona este compusă din funcţiuni 
complementare subzonelor Li şi IS. 

Li/IS/SP1 - subzona mixtă compusa din locuinte tip case de vacanta, institutii si servicii de tip 
turistic si amenajari complementare, spatii verzi, parcuri, agrement. Zona mixtă 
Li/IS/SP1 a fost propusă acolo unde au fost identificate posibilitati de dezvoltare a 
caselor de vacanta, ansamblurilor turistice si de agrement si amenajarea spatiilor 
verzi. Subzona este compusă din funcţiuni complementare subzonelor Li, IS şi SP1. 

ID/IS  - subzona mixtă compusă din industrie nepoluantă, unităţi de depozitare şi servicii; 
Zonele mixte se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor 

funcţiuni de interes general şi public, formând în mod continuu linearităţi şi concentrări de  
servicii, instituţii publice sau activităţi productive de-a lungul arterelor principale, în zonele cu 
accesibilitate ridicată.  

În cazul zonelor mixte compuse din locuinţe şi instituţii publice şi servicii, acestea 
prelungesc zona centrală şi conturează un sistem polinuclear de centre de interes local ale 
comunei Poiana-Câmpina. (concentrări de funcţiuni publice de interes local – servicii şi 
instituţii – care prin amplasamentul acestora permit o accesibilitate pietonală ridicată în cadrul 
ţesutul rural. Prin propunerea acestui sistem polinuclear se urmăreşte creşterea gradului de 
acoperire şi accesibilitate a dotărilor şi serviciilor publice şi scăderea dependenţei faţă de 
transportul cu autovehicule proprii. Simultan, prin încurajarea utilizării mixte a parcelarului se 
stimulează dezvoltarea economiei locale – deziderat pentru dezvoltarea durabilă a localităţii).
  

Orientarea faţă de punctele cardinale: Conform art. 17 si anexa 3 din RGU.  
Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si iluminat 

natural - orientarea corectă a construcţiilor conform cerintelor functionale, cât si prin 
amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească reciproc. 

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face în conformitate cu 
prevederile normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă 
orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor. 
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Constructiile de locuinte vor fi orientate astfel încât, pentru cel putin jumătate din numărul 
încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul de iarnă, în 
cazul orientării celei mai nefavorabile.  

 
Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii 

activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din 
Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si 
sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii 
peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.  

Prevederile legi 185/2013 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 
precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ A ZONELOR MIXTE 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
 
Sunt admise următoarele utilizări: 
Li/IS 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel comunal; 
- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 

expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 
- servicii sociale, colective şi personale;  
- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 
- lăcaşuri de cult; 
- comerţ cu amănuntul; 
- activităţi manufacturiere nepoluante; 
- depozitare mic-gros; 
- hoteluri, pensiuni turistice si agroturistice, agenţii de turism; 
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;  
- sport şi recreere în spaţii acoperite; 
- parcaje la sol; 
- spaţii libere pietonale; 
- spaţii verzi amenajate, plantate - scuaruri; 
- locuinţe cu partiu obişnuit şi anexe gospodăreşti aferente acestora şi dotari 

complementare;  
- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. 
- amenajări peisagere, spaţii de belvedere, mobilier urban specific. 

 
Li/IS/SP1 

- instituţii, servicii, echipamente publice si de turism, agrement, amenajari 
complementare; 

- case de vacanţă; 
- ansambluri rezidenţiale de case de vacanţă; 
- locuinţe cu partiu obişnuit şi anexe gospodăreşti aferente acestora şi dotari 

complementare;  
- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 
- sedii ale unor companii şi firme; 
- hoteluri, pensiuni turistice si agroturistice, agenţii de turism; 
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 
- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă; 
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- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer 
liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  sportive, alimentaţie 
publică şi comerţ; 

- spaţii pentru administrare şi întreţinere spaţii verzi, grupuri sanitare; 
- spaţii verzi amenajate, plantate - scuaruri; 
- amenajări peisagere, spaţii de belvedere, mobilier urban specific; 
- parcaje necesare funcţiunilor specifice zonei; 
- spaţii libere pietonale; 
- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 

plantate şi accesul la activităţile permise; 
 
ID/IS 

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale 
mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea 
industrială care necesită suprafeţe mari de teren - în suprafaţă minima de 2.000 mp, maxima 
fiind fundamentata prin studiul de solutie tehnologica; 

- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale 
legate de transporturi  şi depozitare - în suprafaţă maximă de 3.000 mp ADC (1.500 mp S 
vânzare) parcaje la sol; 

- spaţii libere pietonale; 
- spaţii plantate - scuaruri; 
- terminale feroviare destinate aprovizionării şi preluării produselor brute şi finite ale 

activităţilor productive specifice; 
- staţii de alimentare cu carburanţi; 
- spaţii de cazare pentru personalul care deserveşte unităţile industriale şi de servicii; 
- obiective tehnico-edilitare care promovează utilizarea energiei regenerabile: centrale 

eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalaţii geotermale, etc.. 
- unităţi de alimentaţie publică; 
- servicii comerciale. 

 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
Li/IS 
Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări: 
Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale :  

- funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui  program 
de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;  

- se recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte 
mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze 
segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mare 
de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;  
- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia 

menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC. 
 
Li/IS/SP1 

- funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui  program de 
funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;  se recomandă ca 
activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din 
lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai 
lungi de 40 metri; 
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- localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mare 
de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;  
- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia 

menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; 
- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi 

biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  de 
agrement (baze de agrement complexe), alimentaţie publică şi comerţ; 

- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, agreement, recreere şi anexe, cu condiţia ca 
suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor 
de toate categoriile şi a platformelor mineralizate, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală 
a parcului, din interiorul zonei mixte ; 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice existente 
sau propuse, se admit cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia 
liberei circulaţii ; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de 
proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza 
conform Codului Civil; 

- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice 
circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie 
pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; 
panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi 
amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe 
care au fost autorizate; 
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:  

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, 
sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie 
protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar 
nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa 
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din 
suprafata totala a acesteia;  

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.  
 
ID/IS 

- locuinţe de serviciu de mici dimensiuni pe parcela, destinate personalului de pază şi 
deservire ale obiectivelor productive cu condiţia ca acestea să nu depăşească regimul maxim 
de înălţime de P+1 şi o suprafaţă de maxim 30% din ADC maxim admisă  pe parcela pe care 
urmează să fie amplasate.  

- Terenurile cu accesibilitate la căile de circulaţie feroviară vor fi rezervate pentru unităţile 
productive mari de tip parc/platformă industrială; 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
Li/IS 
Se interzic următoarele utilizări:  

- funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi locuinţe colective, care generează un trafic 
important de persoane şi mărfuri şi au program prelungit după orele 22.00, producând poluare; 

- activităţi industriale poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 
generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate 
prelungit după orele 22.00; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 
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- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 
- dispunerea de panouri deafişaj pe plinurile faţadelor, care uratesc arhitectura şi 

deterioreaza finisajul acestora; 
- depozitare en-gros; 
- depozitări de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  

circulaţiile  publice;  
- staţii de betoane; 
- autobaze; 
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
- spălătorii chimice; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
- campinguri şi parcuri de rulote; 
- rulotele izolate; 

 

Li/IS/SP1 
- funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi locuinţe colective, care generează un trafic 

important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, producând poluare; 
- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 

generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate 
prelungit după orele 22.00; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 
- instalarea în curţile caselor de vacanta a panourilor pentru reclame; 
- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, care uratesc arhitectura şi 

deterioreaza finisajul acestora; 
- depozitare en-gros; 
- depozitări de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  

circulaţiile  publice;  
- staţii de betoane, autobaze; 
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
- spălătorii chimice; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
- rulotele izolate şi parcurile de rulote în afara campingurilor special amenajate şi 

autorizate; 
- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate; 
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale; 
- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate 

adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi; 
- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate ; 
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- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale 
autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu 
exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala 
si monumentele de for public; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 
de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de 
imprejmuire a lacasurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice; 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica. 
 

ID/IS 
Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuinte individuale şi colective; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
- instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de educaţie, 

creşe, grădiniţe, scoli generale etc., unităţi de cult, a spaţiilor destinate sportului şi 
agrementului; 

- unitati productive poluante; unitati zootehnice poluante sau incompatibile cu functiunile 
invecinate ; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 
de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica. 

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

 
ARTICOLUL 4-CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 
Li/IS - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 
(1) - dimensiuni minime: 
Regimul de construire Dimensiune minimă a terenului* 

 Suprafaţa (mp) Front (m) 

Cuplat 300 12 

Izolat 400 12 
*)   constructiile insiruite sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ. 

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia 
 
Li/IS/SP1 - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 
(1) - dimensiuni minime: 
Regimul de construire Dimensiune minimă a terenului* 

 Suprafaţa (mp) Front (m) 

Cuplat 300 12 

Izolat 400 12 
*)   constructiile insiruite sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ. 

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
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ID/IS: se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 
(1) - dimensiuni minime: 
Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în 
subzona IS/ID este de 2.000 mp, şi deschiderea minimă la stradă de 30 m si care permite 
realizarea perimetral a unei perdele de protectie pe un rand de arbori ; 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 
Li/IS şi Li/IS/SP1 

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară 
pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de minim 3,0 metri. 

Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 
plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respectiv planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 

Se recomanda retragerea locuintelor la minim 3,0 metri de la aliniament, si la minim 5,0 
metri pentru celelalte functiuni admise.  

Amplasarea împrejmuirilor la aliniament, se va face asfel încât să nu afecteze zona 
drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor 
transversale propuse pentru străzi. 
 
ID/IS 

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară 
pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 6,0 metri. 

 Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 
plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respectiv planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 
 Se recomanda retragerea cladirilor la minim 6,0 metri de la aliniament. 
  
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
 
Li/IS, Li/IS/SP1  

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de una limitele laterale ale parcelei 
conform prevederilor Codului Civil şi minim ½ din înălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu 
mai puţin de 3,0 m faţă de cealaltă latură.  

- Retragerea faţă de limita posterioară va fi de minim 3,0 m.  
- în tesutul existent, in cazul in care pe parcela exista doua cladiri, se va asigura o alee 

de acces pietonal de minim 1,50 metri la cladirea din spate. 
- Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor (asigurarea accesului 

vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri) şi normele sanitare. 
 
ID/IS 

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de una limitele laterale ale parcelei 
conform prevederilor Codului Civil daca parcela se învecinează cu o altă parcelă cu aceeaşi 
funcţiune ID/IS sau ID. În cazul învecinării cu alte funcţiuni decât ID/IS sau ID, distanţa va fi de 
minim 4,0 m. 

- Faţă de cealaltă latură va fi de minim ½ din înălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu 
mai puţin de 4,0 m.  

- Retragerea faţă de limita posterioară va fi de minim 4,0 m.  
- Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor (asigurarea accesului 

vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri) şi normele sanitare  
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- se interzice construirea pe limita parcelei, dacă aceasta constituie linia de separaţie 
dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se 
admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală 
cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.0 metri. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
 
Li/IS, Li/IS/SP1, ID/IS 

- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o 
distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,0 m. 
 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
Li/IS, Li/IS/SP1 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 
metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din 
proprietăţile învecinate; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 
cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare, conform Legii nr. 446/2008 si Ordinului MDRAP nr. 
189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un 
spaţiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 
100 m; 

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996; 

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru  
întreţinere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale. 

 
ID/IS 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 
privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o 
proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;  

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele; 
- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 

la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- pentru toate zonele care admit functiuni publice se vor prevedea reglementari conform 
Legii nr. 446/2008 si Ordinului MDRAP nr. 189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
 
Li/IS, Li/IS/SP1 

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor 
publice;  

- în cazul în care nu există spaţiu 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 distanţă de maxim 200 metri de obiectivul deservit; 

- numarul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
 
ID/IS 

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul 
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi 
circualţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de 
circulaţie, încărcare şi întoarcere; 

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,2 m. 

- pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe: 
- în cazul în care nu există spaţiu 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 distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit; 

- pentru activitati desfasurate pe o suprafata de : 
 pana la 100 mp, un loc de parcare la 50 mp; 
 intre 100-1.000 mp, un loc de parcare la 75 mp; 
 mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafata de 100 mp.  

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină 
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
Li/IS + Li/IS/SP1 + ID/IS 

Subzone funcţionale 

Înălţimea 
maximă 
admisă 
(cornisa) 
(metri) 

Înălţimea 
maxima admisă 
(coama) (metri) 

Număr niveluri 
convenţionale 
(3.0 metri) 

Li/IS 9 14 P+2E 

Li/IS/SP1 12 18 P+2E+M 

ID/IS 12 18 P+2E 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Li/IS+ Li/IS/SP1 

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumuseţarea lor; 

- se va asigura o tratare unitară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri; 
- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  
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- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 
reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 
colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, 
acoperirea cu ţiglă ceramică sau metalică de culoare maro, grena, brun-roşcată este 
obligatorie; acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă şi în terasă cu condiţia de a se 
utiliza acoperirea cu ţiglă; 

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45%; 
- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 

parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa in conditiile tehnice prevazute de 
normativele in vigoare; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roşu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic 
toate accentele); 

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate; 
- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 

minaretă, turn, etc.; 
- nu este admis un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în vecinătatea 

construcţiei pe faţadele construcţiilor principale; 
- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 

incompatibile cu actualul regulament;  
- se recomandă utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi 

nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 
- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei ; 
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe 

mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu 
de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum 
urmeaza:  

a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza 
numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu 
al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;  

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul 
trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, 
dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura 
carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m 
inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra 
o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau 
fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul 
plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport;  

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in 
cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul 
proprietarilor afectati.  

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel:  
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri 

decat la parter sau demisol;  
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau 

demisol.  
- panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 
1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m. 
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- pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi 
de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si 
executarea firmelor;  
- publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin 
culoare, forma sau dimensiune; 

- in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o 
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si 
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
- firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
- firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi 
culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta; 

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, 
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:  

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;  
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-

suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
 
ID/IS 

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală;  

- se recomandă utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi 
nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
Li/IS+ Li/IS/SP1 

- se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat 
public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis 
accesul publicului 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 

care administrează resursele de apă; 
- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială 

este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 
- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 

învecinate; 
- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 

de canalizare;  
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 

dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 
- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   

(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale; 
- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinaţie specială 

pentru fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: 
bicilete, role, etc.); 

- se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine  
decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate; 

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile 
(energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării exclusive în regim local; 
 
ID/IS 

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare; 
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- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 
întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă. 

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile 
(energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării exclusive în regim local; 
 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
Li/IS+ Li/IS/SP1 

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor 
fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi 
plantate cu un arbore la fiecare 40 mp; 

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, 
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii 
pietonale, terase; 

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă; 
- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de 

spaţii plantate; 
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de 

parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. 
- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de 

întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor. 
 
ID/IS 

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea 
ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 200 mp;  

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă; 
- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii 

de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă. 
 
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 
Li/IS+ Li/IS/SP1 

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, şi pot avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi dublate de 
gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace sau transparente dublate cu gard viu sau 
exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- amplasarea împrejmuirilor la aliniament, se va face asfel încât să nu afecteze zona 
drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor 
transversale propuse pentru străzi; 

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase 
de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 
 
ID/IS 

-  împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care 
un soclu de 0.60 m, şi vor fi dublate cu un gard viu; limitele laterale şi posterioare pot fii opace. 
În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 
metri distanţă, cu un al doilea gard de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi 
arbori şi arbuşti; 
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- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe 
drumurile publice.. 
 
SECŢIUNEA III:POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
 
Li/IS  : P+2E* :  POTmaxim= 35%  
Li/IS/SP1 : P+2+M* :  POTmaxim= 30% 
ID/IS  : P+2E* :  POTmaxim= 60% 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
 
Li/IS   :  CUTmaxim= 1.05  
Li/IS/SP1  :  CUTmaxim= 1.05 
ID/IS   :  CUTmaxim= 1.80; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ:  

1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 
PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA 
ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE 
PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM 
NORMATIVELOR ŞI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN 
PREZENT NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, 
ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ 
LA EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  
CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN 
CIRCUITUL AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE 
PROPRIETARUL TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE 
DIN TERENUL DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE 
CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN 
CONFORMITATE CU LEGEA NR. 133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 
50/1991) 
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II.4 ZONE PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE -  ID 
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Zona de activităţi productive se compune din următoarele subzone funcţionale: 

ID – subzona activităţilor industriale nepoluante şi depozitare; 
Subzonele funcţionale ale zonei de ID sunt delimitate prin următoarele criterii: 
- funcţiunea dominantă; 
- regim maxim de înălţime; 
- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice; 
- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 

etc. 
- relaţia cu vecinătatea. 

Orientarea faţă de punctele cardinale: Conform art. 17 si anexa 3 din RGU.  
Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si iluminat 

natural - orientarea corectă a construcţiilor conform cerintelor functionale, cât si prin 
amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească reciproc. 

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face în conformitate cu 
prevederile normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă 
orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor. 

Constructiile de locuinte de serviciu vor fi orientate astfel încât, pentru cel putin jumătate 
din numărul încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul 
de iarnă, în cazul orientării celei mai nefavorabile.  

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii 
activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din 
Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si 
sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii 
peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.  

Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 
precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - ID - 

 
Pentru toate parcurile şi platformele industriale, se va studia solutia optima pentru 

integrarea corectă a acestora în cadrul comunei Poiana-Câmpina din punct de vedere 
funcţional, morfologic, al sistemului de circulaţii rutiere şi pietonale, etc. 
 Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, 
de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice 
şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării 
potenţialului uman şi material al zonei, conform  Legii nr. 490/11.07.2002 pentru aprobarea 
OG nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
 
ID 

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale 
mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea 
industrială; 
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- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale 
legate de transporturi şi depozitare; 

- comert si servicii cu raza mare de servire; 
- staţii de întreţinere şi reparaţii auto si pentru utilaje; 
- staţii de alimentare cu carburanti; 
- unitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliana, energie 

solara, etc); 
- spaţii libere pietonale; 
- spaţii plantate - scuaruri; 
- locuinte de serviciu pentru personalul care deserveşte unităţile industriale şi de servicii ; 
- dotari si sevicii aferente unitatilor industriale (sedii administrative, spatii de expunere 

si/sau vanzare a bunurilor produse, cantine pentru personal, etc). 
- pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe 

fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu 
constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima 
a cladirilor; 

- panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi 
limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte 
integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
ID 

- locuinţe de serviciu de mici dimensiuni pe parcela, destinate personalului, cu condiţia ca 
acestea să nu depăşească regimul maxim de înălţime de P+1 şi maxim 30% din ADC pe 
parcela;  

- pentru orice utilizari se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;  
- terenurile cu accesibilitate la căile de circulaţie feroviară vor fi rezervate pentru unităţile 

productive mari de tip parc/platformă industrială ; 
- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de 

proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza 
conform Codului Civil, astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora; 

- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice 
circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie 
pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi 
amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe 
care au fost autorizate; 

Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:  
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, 

sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie 
protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar 
nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa 
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din 
suprafata totala a acesteia;  

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.  
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
ID 
Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuinte individuale şi colective; 
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- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 
sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

- instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de educaţie, 
creşe, grădiniţe, scoli generale etc., unităţi de cult, a spaţiilor destinate sportului şi 
agrementului; 

- se interzice amplasarea unităţilor cu activitati poluante ; 
- se interzice amplasare unitatilor de depozitare a materialelor poluante ; 
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 

de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica. 
 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR. 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI). 

ID: se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 
(1) - dimensiuni minime: 
Suprafaţa minimă a parcelelor construibile în subzona ID este de 2.000 mp şi deschidere 
minimă la stradă de 20 m. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
ID:  

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie 
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de minim 6.0 
metri funcţie de prospectul şi categoria drumului. 

Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 
plansele de  « căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respectiv planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
 

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de una din limitele laterale si 
posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil. 

- Distanţa faţă de cealaltă limită laterală va fi de minim 6,0 m. 
- Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor (asigurarea accesului 

vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri), a normele de însorire si iluminat natural, de 
protectie contra zgomotului si nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare a specificului local 
privind tesutul si tipologia de amplasare a constructiilor ; 

- Cand parcela se învecineazã cu o altã zonã funcţionalã decât ID sau ID/IS, retragerile 
vor fii de minim 6 m fata de acea limita. 

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
 

- Intre fatadele cu ferestre, ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă, se recomandă o 
distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m. 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
 
ID 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 
privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o 
proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele; 

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 
- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 

la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- pentru toate zonele care admit functiuni publice se vor prevedea reglementari conform 
Legii nr. 446/2008 si Ord. MDRAP nr. 189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 
 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
 
ID 

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul 
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi 
circualţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de 
circulaţie, staţionare şi întoarcere; 

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 
1,20 m. 

- pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe: 
- în cazul în care nu există spaţiu 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 distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit; 

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină 
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
ID 

- înălţimea clădirilor nu va depăşi 12,0 metri la cornişã (P+2); 
- înălţimea pe drumurile interioare ale zonei nu va depăşi distanţa între aliniamente  
- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice; 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
ID 

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală; 

- construcţiile vor fii acoperite cu învelitoare ceramică (ţiglă, olane, ardezie etc.) sau ţiglă 
metalică de culoare maro, grena sau brun-roşcată ; 
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- este interzisã folosirea culorilor stridente pentru finisajele exterioare : roşu, albastru, 
portocaliu, etc ; 

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe 
mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu 
de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor; 
- Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum 

urmeaza:  
a) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul 

trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, 
dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura 
carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

b) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m 
inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra 
o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau 
fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 
x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m. 

- publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin 
culoare, forma sau dimensiune; 

- in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o 
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si 
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
- firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
- firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi 
culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta; 

- In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, 
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:  

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;  
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-

suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.  
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
ID 

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare; 
- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 

întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 

care administrează resursele de apă. 
- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile 

(energie solară, eoliană, geotermală, etc.); 
 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE. 
ID 

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea 
ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 200 mp;  

- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii 
de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă ; 

- se va asigura un procent de spatii verzi de minim 20% din parcela. 
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ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 
ID 

-  împrejmuirile spre stradă vor fi opace, cu înălţimi de maxim 2.00 metri, pot avea un 
soclu de 0.60 m şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare 
se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard de 2.50 m 
înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe 
drumurile publice. 
 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 

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

ID  : P+2E*  :  POTmaxim= 60% 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 
 

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

ID  : P+2E*  :  CUTmaxim= 1.80; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ PENTRU ID: 
1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 

PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE 
CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN 
PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM NORMATIVELOR ŞI 
LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN PREZENT 
NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, ANTERIOR 
ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN ACESTEA. 
PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ LA EXPIRAREA 
TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  CAPITOLULUI III.4 ALE 
PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN CIRCUITUL 
AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL 
TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE DIN TERENUL 
DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE VA FI 
INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 
133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 50/1991). 
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II.5 ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE, 

SPORT ŞI AGREMENT-  SP 
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona spaţiilor verzi se compune din următoarele subzone funcţionale: 
SP1  – subzona spaţiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spaţii verzi de 
agrement cu acces nelimitat  
SP2 – subzona spaţiilor verzi cu destinaţie tehnică (culoare de protecţie pentru infrastructura 
de comunicaţie rutieră şi feroviară, infrastructura de reţele tehnico-edilitare de energie 
electrică, gaze, apă, etc.); 
SP3  – subzona padurilor de agrement din intravilan; 
SP4 – subzona amenajărilor sportive si de agrement. 
 

Subzonele funcţionale ale zonei de SP sunt delimitate prin următoarele criterii: 
- funcţiunea dominantă; 
- elementele componente ale cadrul natural etc. 
- configuraţia spaţială a comunei, elemente de compoziţie urbană şi morfologie; 
- relaţia cu vecinătatea. 

 
Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din 

zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare, spaţiile verzi se compun din 
următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: 
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:  

1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale 
si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;  

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie 
sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;  

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;  
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze 
sportive;  
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f) paduri de agreement; 
g) pepiniere şi sere. 

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza 
exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile 
publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, 
armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru 
prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.  
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 
precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - SP - 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
SP1 

- spaţii plantate; 
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- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 
plantate şi accesul la activităţile permise; 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 
- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer 

liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentaţie publică şi comerţ; 
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 
- parcaje complementare funcţiunilor specifice zonei SP1. 

SP2 
- spaţii plantate - culoare de protectie aferente echipării tehnico – edilitare şi cãilor de 

comunicaţii; 
- conform legilor şi normelor în vigoare care se aplică elementelor generatoare ale 

zonelor de protecţie. 
SP3 

- promenadă, alergare, odihnă, cãlãrie, deplasări velo; 
- pentru aceste utilizări se poate organiza un sistem de alei, platforme şi piste pentru 

biciclete; 
- este admisă introducerea iluminatului public şi amplasarea mobilier urban (coşuri gunoi, 

banci, panouri de afişaj de mici dimensiuni, etc); 
- amenajarile şi echiparea subzonei se vor face în concordanţă cu prevederile codului 

silvic. 
SP4 

- amenajări acoperite şi descoperite şi construcţii pentru practicarea activităţilor sportive, 
construcţii anexe complementare funcţiunii dominante; 

- sunt admise parcurile de distracţie, aqua parcuri, baze de agrement;  
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 
- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 

plantate şi accesul la activităţile permise; 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
SP1  

- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi 
biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentaţie 
publică şi comerţ, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care 
funcţionează în acest scop; 

- se admit noi clădiri pentru cultură şi anexe, cu condiţia ca suprafaţa acestora însumată 
la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a 
platformelor mineralizate, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală a parcului. 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit 
cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii; 
SP2  

- pentru plantaţiile de aliniament aferente cailor de comunicaţii se admite intreruperea 
acestora cu alei carosabile/pietonale de acces cu condiţia limitarii acestora la minimul necesar; 

- sunt admise piese de mobilier urban în lungul plantaţiilor de protecţie verzi de 
aliniament aferente cãilor de comunicaţtii rutiere . 
SP3 

- chioscuri, adăposturi, parte a amenajării peisagere, cu condiţia să aibă în componenţă 
numai spaţii deschise; 

- acces auto pentru întreţinere, intervenţii, colectarea deşeurilor, platforme pietonale şi 
velo ; 

- se vor avea in vedere prevederile codului silvic. 
SP4 

- funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui  program de 
funcţionare specific;   
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- se admit construcţii pentru activităţi cultural-sportive (spaţii amenajate în aer liber, 
pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  sportive (baze sportive si de 
agreement complexe), alimentaţie publică şi comerţ, etc; 

- se admit noi clădiri pentru sport, agreement, recreere şi anexe, cu condiţia ca suprafaţa 
acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate 
categoriile şi a platformelor mineralizate, să nu depăşească 25% din suprafaţa totală a lotului; 
 
SP1+SP2+SP3+SP4 

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de 
proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza 
conform Codului Civil, astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora; 

panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice 
circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie 
pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; 
- panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi 
amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe 
care au fost autorizate; 

Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:  
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, 

sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie 
protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar 
nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa 
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din 
suprafata totala a acesteia;  

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.  
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
 
SP1+SP2+SP3+SP4 

- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate; 
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale; 
- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate 

adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi; 
- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de 

infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei 
electrice, petrolului şi gazelor; 

- se interzice autorizarea constructiilor pentru garaje; 
- se interzice diminuarea suprafeţelor împădurite, realizarea caselor de vacanţă, a 

locuinţelor permanente sau a oricăror construcţii care nu servesc funcţiunii  de pădure de 
agrement; 

- instalarea în incinta a panourilor pentru reclame; 
- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, care uratesc arhitectura şi 

deterioreaza finisajul acestora; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile verzi şi construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 
- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale 

autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu 
exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala 
si monumentele de for public; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata 
de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de 
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rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei 
cladirii; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in spatii verzi cu caracter 
ornamental sau cu valoare deosebita; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe arbori; 
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de 

imprejmuire a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice; 
- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 

linistea publica; 
- sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac 

parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR. 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI). 

SP1+SP4 
- Nu se admit parcelãri în interiorul zonelor prevazute ca SP, orice parcelare sau intenţie 

de divizare  se va face cu PUZ. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
 
SP2+SP3 

- Faţă de aliniament amenajările de spatii verzi se vor realiza în functie de regimul 
alinierii constructiilor, astfel încât să nu afecteze functiunile din spatiul public ; 

- Plantatiile inalte nu vor obtura vizibilitatea pe drum publice ; 
- Amplasarea de mobilier urban se poate face la limita parcelei. 

SP1+SP4 
Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 

plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respectiv planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
SP2+SP3 

- Amplasarea în interiorul parcelei a construcţiilor se va face tinând seama de: 
• tipul de plantatie ce se amplasează; 
• tipurile de plantatii existente care se mentin, stadiul de dezvoltare al acestora; 
• relatia plantatie - constructie, plantatie - circulatie; 

 
SP1+SP4 

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de una dintre limitele laterale ale 
parcelei, conform prevederilor Codului Civil, daca parcela se învecinează cu o altă parcelă cu 
aceeaşi funcţiune SP. În cazul învecinării cu alte funcţiuni decât SP, distanţa va fi de minim 4,0 
m; 

- Faţă de cealaltă latură va fi de minim ½ din înălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu 
mai puţin de 4,0 m ; 

- Plantatiile cu functii utilitare (de protectie a surselor de apă, de protectie împotriva 
nocivităţilor, la cimitire) se amplasează pe perimetrul interior al parcelelor respective, iar în 
situatiile în care acest lucru nu este posibil, Consiliul Local poate impune realizarea de plantatii 
de protectie pe parcelele vecine (ex: zonele limitrofe cursurilor de ape). 
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- Retragerea faţă de limita posterioară va fi de minim 4,0 m ; 
- In vecinatatea monumentelor istorice si în zone de protectie a acestora, realizarea de 

spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii si punerii în valoare a obiectivului 
protejat, fără a pune în pericol stabilitatea constructiei ; 

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de limitele laterale si posterioară ale 
parcelei conform prevederilor Codului Civil si normelor de protectie contra incendiilor 
(asigurarea accesului vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire si 
iluminat natural, de protectie contra zgomotului si nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare 
a specificului local privind tesutul si tipologia de amplasare a constructiilor. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
SP1+ SP4 

- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o 
distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,0 m. 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
SP1+SP2+SP3+SP4 

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru  
întreţinere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale. 

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 

- se va asigura atat accesul pietonal cat si rampele de acces pentru persoanele cu 
dizabilitati; 

- Pentru activitatile complementare admise se vor realiza accese auto separate;  
- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban. 

 
SP4 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 
privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o 
proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport pentru sportivi;  

- se vor asigura trasee pentru mijloacele de transport pentru sportivi. 
 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
SP1+SP2+SP4 

- Spatiile de parcarea autovehiculelor se vor amplasa adiacent acceselor carosabile; 
- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul 

funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe alei şi circualţii pietonale 
aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, parcaje; 

- Daca conditiile specifice permit, se poate folosi domeniul public pentru parcaje ale 
functiunilor din subzona SP1/SP4, fără a afecta circulatia în zona; 

- pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe: 
o în cazul în care nu există spaţiu 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 
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parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de 
obiectivul deservit; 

-  numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină 
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
SP1 

- înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea de 6,0 metri la cornisa şi regimul maxim de 
înălţime de P+1E; 

- înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor destinate amenajărilor sportive permise în zonă 
poate fi mai mare; 
SP4 

- înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea de 9,0 metri, la cornisa şi regimul maxim de 
înălţime de P+2E.  
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
SP1+SP2+SP3+SP4 

- aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compoziţional cu caracterul cadrului natural 
existent; 

- aparatele de aer condiţionat precum şi de ventilaţie, aparente, aplicate pe cladire se vor 
amplasa in conditiile tehnice prevazute de normativele in vigoare; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumuseţarea lor; 

- aspectul cladirilor pentru aceasta subzona se recomanda a se realiza in baza unor 
studii de amenajare peisagistică; 

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- piesele de mobilier urban vor fi executate din materiale naturale in culori calde, sunt 
interzise culorile stridente ; 

- Intretinerea spatiilor verzi se asigura de catre proprietarii si administratorii acestora ; 
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe 

mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu 
de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor; 
Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum 

urmeaza:  
a) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul 

trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, 
dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura 
carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

b) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m 
inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra 
o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau 
fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;  

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel:  
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri 

decat la parter sau demisol;  
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau 

demisol.  
- panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 
1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m. 
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- pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi 
de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si 
executarea firmelor;  
- publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin 
culoare, forma sau dimensiune; 

- in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o 
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si 
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile 
specifice acestora si nici lumina intermitenta; 

- In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, 
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:  

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;  
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-

suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.  
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
SP1+SP2+SP4 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 
- se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat 

public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis 
accesul publicului; 

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile 
(energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării exclusive în regim local; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială 
este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 

- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat adaptate pentru 
fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: 
bicilete, role, etc.) 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine  
decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate; 

- Intretinerea spatiilor verzi se asigura de catre proprietarii si administratorii acestora. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
SP1+SP2+SP4 

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de 
spaţii plantate; 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de 
parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. 

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de 
întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor; 

- spaţiile verzi vizibile, vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă; 
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate; 
- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, 

să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii 
pietonale, terase. 
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ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 
SP1+SP3+SP4 

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parcelelor cu funcţiuni accesibile publicului, retrase 
de la aliniament, se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- se recomandă împrejmuiri transparente de 1,50 metri înălţime, care pot avea un soclu 
opac de 0,30 metri dublate de gard viu. 
 

 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
SP1   : P+1*  :  POTmaxim= 15% 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

SP2   : - *  :  POTmaxim= - 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

SP3   : P+M* :  POTmaxim= 10%** 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

SP4:  
procentul maxim de ocupare a terenului se va incadra in urmatorii parametrii, in conformitate cu RGU, Anexa 2, 
art. 2.2.4 : 

 50% pentru construcţii şi amenajări sportive; 

 20% pentru alei, drumuri şi parcaje; 

 30% pentru spaţii verzi. 

 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
SP1   : P+1*  :  CUTmaxim= 0.3; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

SP2   : - *  :  CUTmaxim = - 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

SP3   : P+M* :  CUTmaxim= 0.2*; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ PENTRU SP1: 

1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 
PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA 
ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE 
PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM 
NORMATIVELOR ŞI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (Legea 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE 
VOR AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE 
ÎN PREZENT NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, 
ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, 
PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA 
CONSULTA  CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN 
CIRCUITUL AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE 
PROPRIETARUL TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O 
PARTE DIN TERENUL DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, 
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA 
CADASTRALA” (IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, 
ALIN 3 AL LEGII 50/1991) 

5. PENTRU SUBZONA SP3 SE RESPECTA CONDITIONARILE  CODULUI SILVIC  
 (Legea nr. 46/2008, 2001 cu modificarile si completarile ulterioare). 
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II.6 ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE -  C 
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone funcţionale: 
Ccf – subzona transporturilor feroviare şi a amenajărilor aferente; 
Ccr/Ccp – subzona transporturilor rutiere şi a amenajărilor aferente: 
Ccr = Cai de comunicatie rutiere 
Ccp = Cai de comunicatie pietonala 

Subzonele funcţionale ale zonei de C sunt delimitate prin următoarele criterii: 
- funcţiunea dominantă. 

 
Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 

158/1996 al Ministrului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în 
vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să 
obţină avizul organelor publice specializate.  

În cazul autostrăzii Bucureşti - Braşov, se vor respecta propunerile din Studiul de 
Fezabilitate elaborat de SC Search Corporation (Proiect nr. 243-SF-D-2001) şi profilele 
propuse. 

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza 
exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile 
publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, 
armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru 
prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.  

Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 
precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - C - 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
Ccf  

- staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări 
necesare funcţionării serviciilor feroviare; 

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare; 
- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru 

asigurarea securităţii transportului feroviar; 
- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare 

etc.). 
Prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren indiferent de 

proprietar, cu lăţimea de 100,00 m măsurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o 
parte si de alta a caii ferate. (conform RGU). 
 

Ccr/Ccp 
- activităţi legate de transporturi la distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri; 
- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru transportul de călători, precum şi 

serviciile anexe aferente; 
- semnalizări prin panouri şi luminoase conform normativelor şi legislaţiei în vigoare; 
- mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal şi a categoriilor de 

circulaţie cărora li se adresează, conform normativelor şi a legislaţiei în vigoare; 
- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.). 
- parcaje la suprafaţă, subterane şi supraterane şi amenajări aferente; 
- staţii de carburanţi aferente circulaţiilor pe căile rutiere; 
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- se admit căi de comunicaţie destinate pentru segregarea traficului rutier de traficul 
ciclist, mijloace de transport cu tracţiune animală, trasee pietonale etc. În acest sens se vor 
realiza rute ocolitoare ale axelor principale de comunicaţie ale comunei. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
Ccf 

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se 
vor autoriza numai cu avizul SNCFR şi a Ministerului Transporturilor, dupa caz ; 

- zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de 
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR şi a zonei de 
siguranţă de 20 m marcată pe Planul de Propuneri şi Reglementări Urbanistice, situată de o 
parte şi de alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă 
funcţionării acesteia; 

- depozitele şi anexele C.F. vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de 
asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 

- Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice , care afectează 
zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul organelor publice 
specializate si anume:  

a) căi ferate industriale;  
b) lucrări hidrotehnice;  
c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;  
d) subtraversarea liniilor de cale ferata de reţele de telecomunicaţii, energie electrică, 
conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologie şi canale 
libere. 

 
Ccr/Ccp 

Lucrările, construcţiile, amenajările/modernizarile executate în zonele de protecţie ale 
drumurilor publice, se vor realiza doar cu respectarea legislatiei in vigoare si trebuie: 

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de 
transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen); 

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă); 
- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului 

până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia: 
- autostrăzi - 50 m.; 
- drumuri naţionale - 22 m.; 
- drumuri judeţene -  20 m.;  
- drumuri comunale - 18 m.; 

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare                          
a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic cu condiţia ca 
acestea să nu influenţeze circulaţia optimă în cadrul subzonei în care urmează a fi amplasate; 

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători; 
- pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele/ 

acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare; 
- spaţiile de parcare se vor dimensiona  şi amplasa conform prevederilor din: 

- R.G.U. - art. 33 şi Anexa Nr. 5: 
- normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi 

urbane – Indicativ P 132-93; 
- normativul pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea 

parcajelor etajate pentru autoturisme – indicativ NP 24 – 1997; 
- parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m  înălţime; 

- elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în 
vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI şi SRI din 1995 cu modificările şi completările ulterioare). 
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- pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare 
privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii:  

a) la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, in cazul in care nu exista 
trotuar;  

b) la distanta de minimum 1,00 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe 
trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;  

c) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 
2,50 mp per fata.  
- panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se 
amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m intre panouri.  
- panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, se 
amplaseaza la o distanta de cel putin 50,00 m intre panouri.  
- in situatia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune 
de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre 
panouri va fi de minimum 50,00 m.  
- sunt exceptate de la prevederile de mai sus, mijloacele de publicitate amplasate in 
interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor 
comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.  
- de-a lungul drumurilor de interes national,  judetean,  precum si a arterelor de centura, 
conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, in cadrul zonei 
de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii:  

- a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 
2,50 mp per fata;  

- b) cu distanta de minimum 50,00 m intre 2 panouri publicitare, pe sectoarele de drum 
din intravilan;  

- c) cu distanta de minimum 100,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de 
drum din extravilan;  

- d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru 
benzi de circulatie;  

- e) in afara curbelor cu vizibilitate redusa;  
- f) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate. 
- -pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile 

destinate publicului/statiile de autobuz, chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati 
comerciale, coloanele port-afis, cabinele telefonice si altele asemenea, cu respectarea 
prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.  
-adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate 
pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe 
panouri sau panouri cu doua fete utile suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp.  
-chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de 
publicitate pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt 
amplasate mai multe panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 
6,00 mp.  
-coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afise si/sau anunturi de spectacole si 
manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afise de spectacol in cazul in care 
termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit. 

- -bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima 
de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;  
- bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m;  
- este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica; 
- steagurile publicitare montate pe catarg si pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50 m de la cota 
terenului amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei 
rutiere;  
- pe un catarg se poate amplasa un singur steag; 
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- durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca o perioada de 30 de zile; 

- -este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara casetelor si 
steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate 
semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:  

- a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp; 
- b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;  
- c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar directional;  

- amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza in baza 
avizului emis de autoritatile publice locale. 

 
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
 

Ccf   
-  în zonele de protectie si de siguranta aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă 
(conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări: 

- amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale 
sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare; 

- utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, 
care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara; 

- efectuarea oricaror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, 
surpari sau afectarea stabilitatii solului, prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea 
de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic; 

- depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin 
normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii 
feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare 
normala a traficului feroviar; 

- Se interzice construirea de orice fel în zona de siguranţă a căii ferate; 
- zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, în limita de 

20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea 
instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere 
operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului; 

- zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate 
de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la 
axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea 
funcţionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza 
normativelor în vigoare, cu informarea scrisă si transmisa proprietarilor terenurilor in termen de 
30 de zile, de catre detinatorul mijlocului fix; 

- Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea 
semnalelor C.F.R. 
 
Ccr/Ccp  

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile 
ulterioare de modernizare sau extindere;  

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 
- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură şi 

completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi; 
- modernizarea intersecţiilor; 
- realizarea pasajelor supra şi subterane; 
- realizarea spaţiilor de parcare; 

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere si pietonale: depozitări de 
materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu 
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suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a 
apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.; 

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere sau pietonale; 
- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii 

care prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile şi/sau 
prezintă risc de incendiu/explozie. 

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă căilor de comunicaţie rutieră  este  interzisă  
autorizarea următoarelor lucrări: 

- construcţii permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv 
managementului şi activităţilor specifice circulaţiilor rutiere, instalaţii, plantaţii sau 
amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei 
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente; 

- panouri independente de reclamă publicitară. 
- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu 

cu automobilul propriu sau cu taxi; 
- se interzice amplasarea construcţiilor în câmpul de vizibilitate al intersecţiilor, indiferent 

de subzona funcţională aparţinătoare, Conform OUG 43/1997:  
- zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte si de cealaltă a amprizei 

drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte 
scopuri legate de întreţinerea si exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru 
protecţia proprietăţilor situate în  vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte si 
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe si intersecţii, precum si suprafeţele 
ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului si altele asemenea. În afara 
localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor, în cale curentă si aliniament, 
sunt prevăzute în anexa nr. 1 din OUG 43/1997; 

- Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă; 
- zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de 

siguranţă, necesare protecţiei si dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie 
sunt prevăzute în anexa nr. 1, din OUG 43/1997; 

- zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în 
administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă 
prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin: 

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; 
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea 

drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum; 
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul 

apelor subterane sau de suprafaţă; 
d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate 

acestui scop; 
- zonele de siguranţă si de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie si 

prin documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 
- se recomandă pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în 

traversarea localităţilor rurale, ca distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte si 
de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m 
pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe zona carosabila a strazilor si a 
drumurilor, indiferent de categoria acestora; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in interiorul intersectiilor si al 
sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone 
in care desfasurarea in conditii normale a traficului ar putea fi perturbata; 

- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe stalpii de sustinere a elementelor 
de semnalizare rutiera sau de circulatie;  
- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in zona de protectie a autostrazilor;  
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- amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe lucrarile de arta care traverseaza 
drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in 
traversarea drumului; 
- se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni 
si culori in combinatii specifice, pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau 
impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare. 

- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura 
linistea publica; 

- se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, 
precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare 
cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie; 
- realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de 
reclama publicitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei 
solului/trotuarului, pana la nivelul solului; 

- se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, 
statiilor de autobuz si al chioscurilor.  
- este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente 
care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: instalatiile de semaforizare; 

- nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica 
vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri 
unde exista panouri publicitare;  
- este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de 
sustinere a bannerelor.  
 

 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 

CLĂDIRILOR. 
 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI). 

Ccf  
- pentru construcţiile administrative, parcela minimă construibilă este de 400 mp, cu un 

front la stradă de minim 15 metri;  
- Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării căilor de comunicaţii se vor întocmi 

PUZ cu regulament aferent, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru functionarea 
zonei functionale constructii si amenajări pentru căi de comunicatie. 
 
Ccr/Ccp 

- pentru construcţiile administrative, parcela minimă construibilă este de 400 mp, cu un 
front la stradă de minim 15 metri;  

- Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării căilor de comunicaţii se vor întocmi 
PUZ cu regulament aferent, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru functionarea 
zonei functionale constructii si amenajări pentru căi de comunicatie. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
Ccf  

- clădirile administrative noi sau reconstruite, se vor dispune pe aliniament în cazul în 
care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor 
retrage la o distanţă de minim 6,0 metri în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase 
de la stradă; 

- în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă 
de minim 10.0 metri - 8.0 metri funcţie de categoria drumului. 
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Ccr/Ccp 
- Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 

plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respective planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 

Ccf + Ccr/Ccp 
- distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai 

puţin de 6,0 metri; 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  
PARCELĂ. 

Ccf + Ccr/Ccp 
- pentru clădiri administrative sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice, 

distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai 
înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri; distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la 
jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează 
încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.  
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
Ccf  

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- pentru toate zonele care admit functiuni publice se vor prevedea facilităţi pentru 
persoanele cu handicap, conform Legii nr. 446/2008 si Ord. MDRAP nr. 189/2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Ccr/Ccp 

- se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulaţie publică pentru fiecare 
parcelă; 

- sistemul de circulaţii rutiere şi pietonale va fi extins şi modernizat conform Planşei de 
Reglementări Urbanistice, în urma unui studiu detaliat, ce va determina profilele stradale 
optime pentru a acoperi necesitatea de mobilitate în perioada de valabilitate a prezentului Plan 
Urbanistic General; 

- pentru extinderile de intravilan şi pentru zonele din intravilan în care sunt necesare 
extinderi sau modernizări ale tramei stradale, s-au marcat cu interdicţie temporară de 
construire zonele în care sunt necesare realizarea unor Planuri Urbanistice Zonale;  

- până la realizarea circulaţiilor pentru terenurile unde au fost trasate drumuri propuse se 
instituie interdicţie temporară de construire; 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- se vor prevedea facilităţi pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 446/2008 si 
Ord. MDRAP nr. 189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
Ccf + Ccr/Ccp 

- se va asigura staţionarea autovehiculelor pe parcelele proprii, în afara domeniului 
public; 

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină 
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
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ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
Ccf + Ccr/Ccp 

- conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii. 
- înălţimea maximă a construcţiilor nu va depăşi P+2, distanţa dintre aliniamente, nici 

înălţimea maximă admisă pentru fiecare subzonă funcţională în prezentul Regulament Local 
de Urbanism (vezi Art. 10 al fiecărui capitol din R.L.U.) ; 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Ccf + Ccr/Ccp 

- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul zonei şi vecinătăţilor şi va fi 
conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare 
subzonă funcţională (vezi Art. 11 al fiecărui capitol din R.L.U.) ; 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
Ccf + Ccr/Ccp 

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat 
public pentru fiecare funcţiune adiacentă căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară. 

- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat adaptate pentru 
fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: 
bicilete, role, etc.) 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE. 
Ccf + Ccr/Ccp 

- sunt admise, în limitele standardelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, amenajarea de 
spaţii libere şi peisagere a plantaţiilor, atât în intravilan cât şi în extravilan; 

- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice, inclusiv de 
pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii; 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi   
plantate cu un arbore la fiecare 200 mp şi tratate peisagistic. 
 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 
Ccf 

- zona căilor de comunicaţie feroviară va fi delimitată şi va fi îngrădită în intravilanul 
comunei Poiana-Câmpina conform normativelor şi legislaţiei în vigoare; 

- oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 metri se vor realiza 
în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4.0 metri înălţime. 
Ccf + Ccr/Ccp 

- împrejmuirile vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de 
Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională;  
 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
Ccf + Ccr/Ccp  : P+2*  :  POTmaxim= 50% 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 
 

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

Ccf + Ccr/Ccp  : P+2*  :  CUTmaxim= 1.6; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 
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NOTĂ PENTRU Ccf + Ccr/Ccp: 
1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 

PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT 
CELE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, 
CONFORM NORMATIVELOR ŞI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile 
si completarile ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE 
CONSTRUIRE VOR AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE 
RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN PREZENT NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI 
PUD, ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE 
APROBATE PRIN ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE 
VOR MENŢINE, PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A 
DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI 
REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN CIRCUITUL 
AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL 
TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE DIN TERENUL 
DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE VA FI 
INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 
133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 50/1991). 
 

 

II.7 ZONA DE RETELE SI DOTARI TEHNICO-EDILITARE –TE  
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 

Zona  de retele si dotari tehnico-edilitare cuprinde: 
TE – zona construcţiilor, instalaţiilor, reţelelor şi a amenajărilor aferente echipatilor tehnico-
edilitare; 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONELE TE  
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
TE - construcţii, instalaţii, reţele şi amenajărilor aferente echiparilor tehnico-edilitare: 

- construcţii administrative; 
- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă; 
- canalizare; 
- alimentare cu energie electrică şi termică, gaze natural, etc. 

 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
TE  
- se vor asigura normele de protecţie sanitară cu regim de restricţie şi sever în vigoare; 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
 

TE  
- pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc 

tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile generate; 
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- este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente 
care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stalpii de telecomunicatii si/sau electricitate, 
instalatiile de iluminat public. 
 

 

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

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI). 

TE 
- pentru diferite servicii şi construcţii administrative suprafaţa minimă a parcelei este de 

300 mp. şi un front la stradă de minim 12 metri. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
TE  

- Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 
plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respective planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
TE  

- distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii,  
dar nu mai puţin de 6.0 metri; 

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni  
publice şi de locuit; 

- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au 
loc procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta 
normele specifice în vigoare. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
TE 

- distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii 
celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri;  

- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse 
nu sunt accese în clădirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se 
desfăşoară activităţi permanente; 

- Containerele tehnice, in care se desfaşoarã activitcaţi se pot amplasa la distanţã mai 
mica de 6m, daca necesitãţile tehnice nu prevãd altceva. 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
 
TE  

- se va asigura accesul din circulaţia publică pentru fiecare parcelă; 
- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 

la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- se vor amplasa rampe pentru accesul persoanelor cu handicap; 
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- pentru toate zonele care admit functiuni publice se vor prevedea reglementari conform 
Legii nr. 446/2008 si ODR 189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de 
construire, eliberate conform legislatiei in vigoare. 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
 

TE  
- staţionarea autovehiculelor în incintă se admite numai în interiorul parcelei, în parcaje 

publice sau de uz public, în afara spaţiului circulaţiei publice; 
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice; 
- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din 

teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor. 
- numarul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina 

conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 si a indicelui de motorizare. 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
TE 

- înălţimea maxima a clădirilor nu va depăşi 9.0 metri, cu excepţia instalatiilor 
tehnologice. 
 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
TE 

- nu se admit culori stridente; 
- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul zonei; 

 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
TE 

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat 
public, etc. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
TE 

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea 
ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii; 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi 
plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare; 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în      
proporţie de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 200 mp. 
 
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 
TE  

- se recomanda împrejmuiri usoare, din plasa de sarma cu stalpi metalici; 
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- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2.00 metri din care  un 
soclu de 0.60 m, şi vor fi dublate cu gard viu;  

- în cazul necesităţii unei protecţii    suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 
2.50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două 
garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu 
transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite 
staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă. 
 

 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

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

TE    : P+2*  :  POTmaxim= 50% 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 
 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
TE   : P+2*  :  CUTmaxim= 1.6; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ PENTRU TE : 
1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 

PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE 
CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE PREVĂZUTE 
ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM NORMATIVELOR ŞI 
LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). 

2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN PREZENT 
NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, 
ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ LA 
EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  
CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN CIRCUITUL 
AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL 
TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE DIN TERENUL 
DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE VA FI 
INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 
133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 50/1991) 

5. EMITEREA AUTORIZATIILOR DOCUMENTATIILOR ELABORATE SE VA FACE IN CONFORMITATE CU 
LEGEA NR. 50/1991, CU MODIFICARI SI COMPLETARI. 
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II.8 ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ -  GC 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 

Zona de gospodarie comunala cuprinde: 
GC –zona cimitirelor; 

Aceste zonele funcţionale sunt delimitate prin următoarele criterii: 
- funcţiunea dominantă; 
- relaţia cu vecinătăţiile; 
- condiţii de amplasament în funcţie de normativele şi legislaţia în vigoare; 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONELE GC  
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
 

GC - amenajări pentru gospodăria comunală , cimitire şi clădiri anexă: 
- cimitire; 
- biserici, clopotniţe si capele mortuare; 
- mausoleu - osuar; 
- circulaţii carosabile; 
- parcaje; 
- circulaţii pietonale; 
- plantaţii; 
- pavilion pentru administraţie, prestari servicii mortuare si comerciale aferente functiunii,  

depozitare şi anexe sanitare. 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
GC 
- se vor asigura normele de protecţie sanitară cu regim de restricţie şi sever în vigoare; 

- pentru cimitirele noi se va asigura o zonă de protecţie de 50.0 metri, faţă de teritoriile 
(zonele) protejate, conform Ordinului 119/2014, Norme de igienă şi sãnãtate publica privind 
mediul de viaţă al populaţiei ; 

- se va asigura pentru noile cimitire o suprafaţă brută intre 7,5 si 10 mp pentru fiecare loc 
de veci care va include locul de veci propriu-zis, spaţiile plantate şi căile de circulaţie 
pietonale; 

- Insertia cimiterelor noi se stabileste in baza unui PUZ care va analiza relatia cu 
vecinatatile si va reglementa inclusiv zona de protectie sanitara creata; protejat definita ;  

- sunt admise căi de circulaţie rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea 
accesibilităţii către locurile de veci. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 
 

GC 
- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea 

vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale. 
- în cimitirele care sunt incluse în categoria zonelor protejate sunt interzise orice lucrări 

care afectează traseele amenajării iniţiale, construcţiile funerare monumente de arhitectură şi 
artă, precum şi plantaţiile perimetrale şi interioare. 

- este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate in incinta si pe elementele de 
imprejmuire a cimitirelor. 
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SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR. 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI). 

GC 
- pentru diferite servicii şi construcţii administrative aferente zonei suprafaţa minimă a 

parcelei este de 300 mp. şi un front la stradă de minim 12 metri. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 
GC 

- Se vor respecta prospectele de drum, aliniamentele si regimul de aliniere prevazute in 
plansele de  « Căi de comunicaţie » cat si profilele transversale aferente, respective planşele 
6.1, 6.2 şi 6.3. 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 
GC 

- Se impune retragerea pentru locurile de veci, fata de limitele parcelei conform Ordinului 
119/2014, la minim 3 m faţã de proprietate. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ. 
GC 

- distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii 
celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri;  

- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse 
nu sunt accese în clădirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se 
desfăşoară activităţi permanente; 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
 
GC 

- se va asigura accesul din circulaţia publică pentru fiecare parcelă; 
- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces 

la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 

- autorizarea accesului la drumurile publice se face conform competentelor prevazute de 
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- se vor amplasa rampe pentru accesul persoanelor cu handicap; 
- pentru toate zonele care admit functiuni publice se vor prevedea reglementari conform 

Legii nr. 446/2008 si ODR 189/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 

conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 
- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina 

conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de 

construire, eliberate conform legislatiei in vigoare. 
- se va asigura un procent de minim 15% pentru circulaţii rutiere şi pietonale pentru 

fiecare subzonă funcţională GCi; 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
 

GC 
- parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor fi plantate cu un arbore la 4 

locuri de parcare. 
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
GC 

- Pentru biserici si clopotniţe nu se prevede o înalţime maxima; 
- în cazul celorlalte construcţii admise, înălţimea maximă la cornişă va fi de 6 m, iar 

regimul maxim de înălţime va fi P+1E. 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
GC 

- se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii. 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
GC 

- se va asigura un punct sanitar; 
- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri; 
- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor 

meteorice. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE. 
GC 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în      
proporţie de minim 20 % din suprafaţa totală a cimitirului. 
 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 
GC 

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod 
discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri; 

- porţile de intrare pentru autovehicule vor fi retrase de la aliniament pentru a permite 
staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta, pentru a nu incomoda circulaţia pe 
drumurile publice. 
 

 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

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

GCpentru construcţii anexe  : P+2*  :  POTmaxim= 15% 
GCpentru construcţii anexe  : pentru dimensionarea unui loc de veci se vor aloca 10 mp 
din care 15% circulaţii rutiere şi pietonale, 3% spaţii verzi amenajate şi 1% construcţii 
(procentul aferent construcţiilor se va distribui pentru cruci, mauzolee, clădiri anexe); 
 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
GC     : P+2*  :  CUTmaxim= 1.6; 
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor 

 
NOTĂ PENTRU GC: 
1. MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI (POT, CUT, REGIM MAXIM DE ÎNALŢIME) ÎN 

PERIMETRELE MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE 
CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE, CU VALORI MAI MARI DECÂT CELE PREVĂZUTE 
ÎN PREZENTUL PUG ŞI RLU, SE VA FACE ÎN MOD JUSTIFICAT, CONFORM NORMATIVELOR ŞI 
LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). 
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2. P.U.Z.-urile CE VOR FI REALIZATE ÎN ZONELE  MARCATE PE PLANUL DE PROPUNERI ŞI 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE CA ZONE CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE VOR 
AVEA CA OBIECT APLICAREA R.L.U. ŞI P.U.G ÎN ZONELE RESPECTIVE, CONSIDERATE ÎN PREZENT 
NECONFORME. 

3. ÎN ZONELE REGLEMENTATE PRIN INTERMEDIUL DOCUMENTAŢIILOR DE TIP PUZ SI PUD, 
ANTERIOR ELABORĂRII P.U.G. şi R.L.U., SE VOR MENŢINE PRESCRIPŢIILE APROBATE PRIN 
ACESTEA. PENTRU LISTA PUZ ŞI PUD ALE CĂROR REGLEMENTĂRI SE VOR MENŢINE, PÂNĂ LA 
EXPIRAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR, SE VA CONSULTA  
CAPITOLULUI III.4 ALE PREZENTULUI REGULAMENT.   

4. „TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII, EVIDENTIATE IN INTRAVILAN, SE SCOT DIN CIRCUITUL 
AGRICOL, DEFINITIV, PRIN AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL 
TERENULUI DORESTE SA SCOATA DIN CIRCUITUL AGRICOL DOAR O PARTE DIN TERENUL 
DETINUT, PENTRU INDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE VA FI 
INSOTITA DE DOCUMENTATIA TEHNICA CADASTRALA” (IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 
133/18.07.2012 CARE MODIFICA ART. 23, ALIN 3 AL LEGII 50/1991) 

5. EMITEREA AUTORIZATIILOR DOCUMENTATIILOR ELABORATE SE VA FACE IN CONFORMITATE CU 
LEGEA NR. 50/1991, CU MODIFICARI SI COMPLETARI. 

 

II.9  ZONE SITUATE ÎN EXTRAVILAN  
  
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 
 ZONE SITUATE ÎN EXTRAVILAN 
TC - zone rezervate pentru traseul autostrăzilor, a căilor rutier şi feroviare; 
TA - zone rezervate pentru activităţi agricole; 
TF -  zone rezervate pentru activităţi forestiere; 
TH -  zona terenurilor aflate permanent sub ape. 
 
ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN 
UNITATI TERITORIALE DE FOLOSINTA 
 

Pentru asigurarea posibilităţilor de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu 
comunele limitrofe, trebuie să fie luate în considerare reguli privind modul de folosinta a 
terenurilor aflate intre intravilan si limita teritoriului administrativ (extravilan). 
Aceste zone au fost grupate in urmatoarele unitati teritoriale de folosinta: 
TC   - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecţie ale 
acestora; 
TA   - Zone rezervate pentru activităţi agricole; 
TF   - Zone rezervate pentru activităţi forestiere. 
TH   - Zona terenurilor aflate permanent sub ape. 

 

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii 
activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din 
Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si 
sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii 
peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.  

Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 
precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
 
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI 

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de 
comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, 
construcţii/amenajări pentru combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de 



   

 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - PUG Comuna POIANA-CÂMPINA, Judetul PRAHOVA                                  2014  

Proiectant general:    :          S.C. BLOM  ROMÂNIA S.R.L. Târgovişte 
Proiectant de specialitate :   S.C. URBIS GeoProiect S.R.L. & Urb Miruna Chiriţescu 73 

 

origine naturală (inundaţii, alunecări de teren, eroziunea solului), anexe gospodăreşti de mici 
dimensiuni ale exploataţiilor agricole, precum şi construcţii şi amenajări speciale. 
  Reglementarile specifice zonelor situate in extravilan, se vor realiza in conformitate cu 
legislatia aplicabila in domeniu si anume: 

 Legea nr. 50/1991 a fondului funciar 
 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor; 
 Legea apelor nr.107/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 46/2008 Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare, etc. 

 
Terenurile cuprinse în extravilanul teritoriul administrativ al comunei, au următoarele 

folosinte: 
  
TC   - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de 
protecţie ale acestora. 

Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră conţinând culoarele şi zonele 
de protecţie faţă de marile linii de transport electrice, apă, gaze, petrol etc. 
 

Zonele de protecţie sanitară cu regim sever al captărilor de apă se delimitează pe baza 
avizului organelor de specialitate conform H.G.nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor 
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică . 
  

În zona căilor de comunicaţie rutieră din extravilan se interzic orice construcţii sau 
amenajări pe terenurile rezervate pentru: 
- realizarea drumurilor noi propuse; 
- realizare şi modernizarea intersecţiilor; 
- realizarea spaţiilor de parcare; 
-  să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până 
la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia; 
-  autostrăzi şi drumuri naţionale europene - 50 m de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice; 
-  celelate drumuri naţionale şi judeţene - 30 m. de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice; 
-  drumuri comunale - 18 m.; 
 

În zona de siguranţă şi protecţie a drumurilor este interzisă  autorizarea următoarelor 
lucrări: 
- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare 
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de 
accidente; 
 

Zona de căi ferate cuprinde infrastructura feroviară, construcţiile şi instalaţiile aferente 
exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată. 
Prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren indiferent de 
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o 
parte si de alta a caii ferate. (conform RGU) 

In zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: 
- amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care 

împiedică vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare; 
- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor ar provoca alunecări de teren, surpări 

sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor,  
- extragerea de materiale de construcţii sau care modifica echilibrul pânzei freatice 

subterane; 
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin 

normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor 
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ferate romane, a zonei de protecţie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a condiţiilor 
de desfăşurare normala a traficului. 
 
TA   - Zone rezervate pentru activităţi agricole 

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunei şi se supun prevederilor art. 3 
din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor 
agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege).  

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe 
cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă. 

Sunt interzise exploatarile de agregate minerale in terase. 
 

Pentru amplasarea anexelor şi exploatărilor agricole de mici dimensiuni, care pot 
produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii 
ecologice, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică. 
 
Terenurile agricole afectate de servitutea de protecţie sanitară a aducţiunilor de apă: 
A. Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate 
agricol de către deţinătorii acestora, dar cu interzicerea: 

- utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice; 
- utilizării substanţelor fitosanitare; 
- irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet; 
- amplasarea grajdurilor, coteţelor de animale şi a depozitării gunoiului animalier; 
- păşunatul şi însilozatul nutreţurilor; 
- amplasarea de sere şi de iazuri piscicole. 

 
De asemenea, pe aceste terenuri sunt interzise: 
- amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto; 
-amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă 
simplă; 
- amplasarea de cimitire umane şi de animale cimitire de maşini, containere de deşeuri; 
- vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere; 
- infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire; 
- efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de 
piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a altor lucrări care să diminuează stratul protector al 
acviferului; 
- executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, 
depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, 
combustibili solizi; 
- amplasare de campinguri dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte 
apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară 
cu regim de restricţie; 
- spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;   
- transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de 
canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, 
pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii. 
 
B. Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor fi folosite numai pentru 
asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă. 

Terenurile agricole cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor fi 
exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase, şi de pomi fructiferi, cu 
condiţia să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apă;   
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În zonele cu protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape 
subterane sunt interzise toate activităţile prevăzute pentru zonele de protecţie cu regim de 
restricţie, precum şi: 
- amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a 
instalaţiilor; 
- efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel; 
- depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor. 
În acest caz se vor lua măsuri pentru preîntâmpinarea pătrunderii în sol a oricăror substanţe 
poluante; 
- traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor 
aferente obiectivului protejat. În această situaţie se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii 
sistemului de canalizare. 
Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise: 
- utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice; 
- irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
- culturi care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale; 
- păşunat. 
 
TF   - Zone rezervate pentru activităţi forestiere 

Suprafeţele împădurite din extravilanul comunei Poiana-Câmpina s-au delimitat 
conform planşei cuprinzând teritoriul administrativ al comunei.  

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră 
este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se 
pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor 
forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe 
cât mai mici din cultura forestieră.  
 

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu 
excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic. 

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, 
servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km 
de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei 
Naţionale a Pădurilor. 

Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la 
liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, al Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Turismului.  
 
TH   - Zona terenurilor aflate permanent sub ape 

Zona terenurilor aflate permanent sub apă cuprinde: albiile minore şi majore ale 
cursurilor de apă cu caracter temporar sau permanent, lacurile şi zonele inundabile şi de 
protecţie aferente acestora, existente pe teritoriul administrativ al comunei Poiana-Câmpina. 

Zona terenurilor aflate permanent sub apă se compune din doua subzone funcţionale: 
– subzona râurilor şi subzona pârâurilor. 
 

In zona terenurilor aflate permanent sub ape sunt  admise urmatoarele utilizari: 
- platforme meteorologice, captări de apă, lucrări pentru prevenirea şi combaterea 

acţiunilor distructive ale apelor; 
 

In zona terenurilor aflate permanent sub ape sunt  admise cu conditionari urmatoarele utilizari: 
- Lucrări pentru poduri, lucrari necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a 

cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva indundaţiilor, a măsurii 
de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de 
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gospodarire a apelor şi a platformelor meteorologice, cu avizul primarilor şi al autorităţilor 
competente în gospodărirea apelor şi a oricăror altor instituţii avizatoare a legislaţiei în vigoare; 

 

In zona terenurilor aflate permanent sub ape sunt  interzise urmatoarele utilizari: 
- orice fel de contrucţie în zonele de protecţie severă de-a lungul cursurilor si 

acumularilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, anexa 2, cu modificarile si completarile 
ulteriorare. 
 
TC+TA+TF+TH 
RESTRICŢII PROVIZORII RECOMANDATE: 
- se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua 
posibilităţile ulterioare de modernizare ale comunei;  
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

- realizarea drumurilor noi propuse; 
- realizarea spaţiilor de parcare; 

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele 
amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.  
Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu 
excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.  
 

Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului 
administrativ al comunei Poiana-Câmpina se poate face numai cu respectarea prevederilor 
legale.



   

 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - PUG Comuna POIANA-CÂMPINA, Judetul PRAHOVA                                  2014  

Proiectant general:    :          S.C. BLOM  ROMÂNIA S.R.L. Târgovişte 
Proiectant de specialitate :   S.C. URBIS GeoProiect S.R.L. & Urb Miruna Chiriţescu 77 

 

 

III. ANEXE 

III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL 
COMUNEI POIANA-CÂMPINA 

 

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice 
Zonale aprobate conform Legii 50/1991 anterior intrării sale în valabilitate şi care nu au fost 
abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova şi ale Consiliului Local al comunei 
Poiana-Câmpina. 

Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale 
căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al comunei Poiana-
Câmpina şi care au fost identificate ca fiind viabile pentru dezvoltarea viitoare prin analiza 
situaţiei existente şi a studiilor de fundamentare aferente P.U.G. 

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de 
Urbanism şi le detaliază.  

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile 
sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale  în care se impune 
elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri 
specificate conţinutul regulamentului şi al părţilor desenate ale Planului Urbanistic General. 

Regulamentul local de urbanism al Comunei Poiana-Câmpina a fost elaborat în 
conformitate cu Legea 350/2001- a amenajării teritoriului şi a urbanismului (cu 
modificările ulterioare), Legea 50/1991 (republicată în 1997, cu modificările ulterioare) 
privind autorizarea executării construcţiilor şi cu unele măsurie pentru realizarea 
locuinţelor, cu ordinul MLPAT nr. 91/1991 privin formularele, procedura de autorizare şi 
conţinutul documentaţiilor şi HGR nr. 525/1996 (cu modificările ulterioare) privind 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi celellte acte normative 
specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează: 

- Codul Civil; 
- Codul Silvic; 
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (republicată, cu modificările ulterioare); 
- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; 
- Legea administratiei publice locale - nr.215/2001 (republicată, cu modificările ulterioare); 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
- Legea nr. 33/1994 privind exprorierea pentru cauză de utilitate publică; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor 
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare 
- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr 43/1997 privind statutul juridic al drumurilor; 
- Ordin nr.13/N/1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind 

metodologia de elaborare a continutului cadru a PUG; 
- Ordin nr.21/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind 

elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism; 
- Ordin nr. 201/N/2000 al ministrului Lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid 

metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca 
parte integranta a planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism; 

- Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii; 
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- Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii 
nationale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Roman de Informatii pentru 
aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea 
teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor 
nr. 34/N/1995 / M.30/1995 / 3422/1995 / 4221/1995; 

- Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii 
nationale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al 
ministrului justitiei, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al sefului 
Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de protectie si paza privind 
aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar nr. 
3376/MC/2.05.1996 /M.3556/9.05.1996/ 2102/8.05.1996/667/ C1/9.05.1996/ 
4093/9.05.1996/ 2012/7.05.1996/ 14083/9.05.1996/ D-821/8.05.1996; 

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modifcãrile şi 
completãrile ulterioare; 

- Legea privind protejarea monumentelor istorice nr.422/2001, cu modifcãrile şi 
completãrile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajarea teritoriului si de 
urbanism pentru zonele de zonele de riscuri naturale; 

 

III.2 REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ ŞI MEDIUL DE VIAŢĂ AL 
POPULAŢIEI – ZONE DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI HIDROGEOLOGICĂ 

Conform OMS 536/1997, art. 11, în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit 
alte distanţe, distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o 
serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare sunt următoarele: 

1. Ferme de cabaline: 100 m  
2. Ferme de ingrasatorii de taurine, pana la 500 de capete: 200 m  
3. Ferme si ingrasatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m  
4. Ferme de pasari, pana la 5.000 de capete: 500 m  
5. Ferme de pasari cu peste 5.000 de capete si complexe avicole industriale: 1.000 m  
6. Ferme de ovine: 100 m  
7. Ferme de porci, pana la 2.000 de capete: 500 m  
8. Ferme de porci intre 2.000-10.000 de capete: 1.000 m  
9. Complexe de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m  
10. Spitale veterinare: 30 m  
11. Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m  
12. Abatoare, targuri de vite si baze de receptie a animalelor: 500 m     
13. Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m  
14. Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, in functie de marimea 

unitatilor zootehnice deservite: 500 m  
15. Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin: 1.000 m  
16. Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de capete: 

1.000m  
17. Cimitire de animale, crematorii: 200 m  
18. Statii de epurare a apelor uzate orasenesti: 300 m  
19. Statii de epurare a apelor uzate industriale: 200 m  
20. Paturi de uscare a namolurilor: 300 m  
21. Campuri de irigare cu ape uzate: 300 m  
22. Campuri de infiltrare a apelor uzate si bazine deschise pentru fermentarea namolurilor                                

: 500 m  
23. Depozite controlate de reziduuri solide: 1.000 m  
24. Camere de tratare biotermica a gunoaielor: 100 m  
25. Crematorii orasenesti de gunoi: 1.000 m  
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26. Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m  
27. Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m  
28. Cimitire: 50 m. 

Aceste unităţi se vor amplasa în afara arterelor de mare circulaţie si a zonelor nerezidentiale, 
respectându-se aceleaşi condiţii de distanţă. Aceste distanţe pot fi modificate în baza studiilor 
de impact avizate de instituţiile specializate. Terenurile se vor introduce in intravilan prin PUZ, 
cu respectarea tuturor cerintelor legale. 
 

Conform OMS 536/1997, art. 8, termenul “teritorii protejate” se referă la: zone de locuit, 
parcuri, rezervaţii naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, 
instituţii social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese 
tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi. 
 

Conform OMS 536/1997, art. 10, “zonele de protecţie sanitară se stabilesc, ca formă, 
mărime şi mobilare, pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului 
înconjurător”. Pentru toate obiectivele propuse prin PUG şi RLU, se vor realiza studii de 
impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător pentru stabilirea zonelor de 
protecţie sanitară. Zonele de protecţie sanitară propuse pe Planul de propuneri şi 
reglementări urbanistice aferente PUG au caracter de recomandare conform art. 10 din 
OMS 536/1997, acestea urmând să fie reglementate specific în urma studiilor de impact.  
 

Conform HGR 930/2005,  
Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor 
prevăzute la art. 2 din HGR 930/2005 ( a) sursele de ape subterane sau de suprafata, precum 
si captarile aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a 
populatiei, a agentilor economici din industria alimentara si farmaceutica, a unitatilor sanitare si 
social-culturale, constructiile si instalatiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apa 
potabila; b) zacamintele de ape minerale si captarile aferente acestora utilizate pentru cura 
interna sau pentru imbuteliere, instalatiile de imbuteliere si instalatiile de exploatare a 
namolurilor terapeutice; c) lacurile si namolurile terapeutice; d) captarile de ape subterane sau 
de suprafata folosite pentru imbutelierea apei potabile, alta decat apa minerala naturala.), 
unde este interzisă orice amplasare sau folosinţă sau activitate care ar putea conduce la 
contaminarea sau impurificarea surselor de apă. 
 

Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de 
protecţie sanitară cu regim sever, astfel încât, prin aplicarea de măsuri de protecţie, în funcţie 
de condiţiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calităţii apei. 
 
Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare şi de 
descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane prin emergenţe naturale, drenuri 
şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia faţă de substanţe poluante greu degradabile sau 
nedegradabile şi regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare. 
 
Conf. HGR 930/2005, art. 21 şi art. 22, terenurile agricole cuprinse în zona de protecţie 
sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate agricol de către deţinători, dar cu interzicere: 

a. Utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice; 
b. Utilizării substanţelor fitosanitare; 
c. Irigării cu ape uzate, chiar epurate complet; 
d. Amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi animalier; 
e. Păşunatul şi însilozării nutreţurilor; 
f. Amplasării de sere şi de iazuri piscicole; 

 

În afara măsurilor restrictive prevăzute la art. 21, pe aceste terenuri sunt interzise:  
a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferata, baze auto;  



   

 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - PUG Comuna POIANA-CÂMPINA, Judetul PRAHOVA                                  2014  

Proiectant general:    :          S.C. BLOM  ROMÂNIA S.R.L. Târgovişte 
Proiectant de specialitate :   S.C. URBIS GeoProiect S.R.L. & Urb Miruna Chiriţescu 80 

 

b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă 
simplă;  

c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unitaţi militare, daca nu dispun de un sistem de 
canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei 
de protecţie sanitară cu regim de restricţie;  

d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere de deşeuri;  
e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;  
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;  
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, 

execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, 
protector al acviferului;  

h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, 
depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili 
solizi;  

i) amplasarea de campinguri şi de stranduri, daca nu dispun de un sistem de canalizare care să 
transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie 
sanitară cu regim de restricţie;  

j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;  
k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de 

canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, pentru 
care trebuie prevazute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii. 
 

Conform Ordinului nr. 196/2006 al A.N.M.R., zona de protecţie a infrastructurii de transport ţiţei 
este de 10,00 m de-o parte şi de alta faţă de axul conductelor, iar pentru infrastructura de 
transport a gazolinei este de 15,00 m faţă de axul conductelor. În zona de siguranţă este zona de 
protecţie în care se interzice efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu 
caracter provizoriu. 
 

Conform legislaţiei în vigoare (Legea 50/27.09.1991 reactualizată, Ordinul 47/1203/509/2003 al 
M.E.C./M.T.L.T./M.A.I.), pentru extinderea teritoriului intravilan, eliberarea Autorizaţiilor de 
construire, avizarea de PUZ-uri, PUD-uri, extinderi (lărgiri) de drumuri, etc. se va solicita avizul 
s.c. TRANSGAZ s.a. pentru lucrările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii de transport 
a gazelor naturale. Zonele de protec 
 

III.3 REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA REŢELEI HIDROGRAFICE DE SUPRAFAŢĂ 
ŞI SUBTERANE 

 
Conform art. 40 al Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 actualizată, în scopul asigurării protecţiei 
albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, se instituie 
zone de protecţie pentru: 

a) Albia minoră a cursurilor de apă; 
b) Suprafaţa lacurilor naturale sau a bălţilor acoperite cu apă şi de vegetaţie acvatică, precum şi a 

plajei şi a falezei mării; 
c) Suprafaţa lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a 

acestora; 
d) Suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidarea a albiilor minore, de canale şi 

derivaţii de debite la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape; 

e) Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 
f) Construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor; 

Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită conform anexei nr.2 a legii nr 107 din 25 sept. 1996 
actualizată. Delimitarea zonelor de protecţie se realizeză de Administraţia Naţională “Apele Române” 
împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane. Dreptul de proprietate 
asupra lucrărilor menţionate la lit d), e) şi f) se extinde şi asupra zonelor de protecţie ale acestora. 
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III.4 DOCUMENTAŢII DE URBANISM INTEGRATE ÎN PLANUL URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI POIANA-CÂMPINA 

 

Pentru documentaţiile de tip PUZ şi PUD, aprobate anterior PUG şi RLU comuna 
Poiana-Câmpina, se vor menţine prescripţiile şi reglementările aprobate prin acestea. 

 

Nr Tip Denumire documentatie Beneficiar Localizare Aviz unic Nr. HCL 

1 PUZ 
PUZ - Extindere intravilan si parcelare teren 
in vederea amplasarii de locuinte 

Dinu Marian,  
Dinu Mihaela 

Sat Bobolia, Com. 
Poiana Campina 

1169/ 
21.06.2004 

47/  
29.07.2004 

2 PUZ 
PUZ - Introducere teren in intravilan si 
parcelare in vederea construirii de locuinte 

Parohia 
,,Adormirea 

Maicii Domnului" 
Poiana Campina, 

Protoeria 
Campina 

Sat Poiana 
Campina, Com. 
Poiana Campina 

1182/ 
12.08.2004 

57/ 
03.09.2004 

3 PUZ 
PUZ - Parcelare teren pentru amplasare 
locuinte de vacanta 

Calota Dorel 
Cristian,  

Radu Gheorghe, 
Radion Lucian 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina T9, 
P475, 476 

1636/ 
06.02.2009 

13/ 
26.03.2009 

4 PUZ 

PUZ - Ridicare restrictie de construire si 
schimbare destinatie teren din zona de 
unitate de productie tractoare si reparatie 
tractoare, motoare si utilaje 

S.C. Geda 
Prodexim S.R.L. 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina DJ 
101P,  

Judetul Prahova 

1564/ 
04.09.2008 

49/ 
25.09.2008 

5 PUZ 
PUZ - Parcelare teren pentru amplasare 
locuinte de vacanta 

S.C. Mervani 
Invest S.R.L Sinaia 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina, 
Judet Prahova 

1276/ 
06.12.2005 

12/ 
23.02.2006 

6 PUD PUD - Amplasare service auto si anexe 
S.C. Gerula COM 

S.R.L. 

Sat Poiana 
Campina, Com. 
Poiana Campina 

1171/ 
21.06.2004 

56/ 
26.08.2004 

7 PUD 

PUD - Ridicare restrictie de construire in 
vederea extinderii locuintei existente si 
amplasarii unei locuinte P+1 si a unei  
anexe P 

Schiopulescu 
Valentin Vasile, 

Schiopulescu 
Corina 

Sat Poiana 
Campina, Com. 
Poiana Campina 
T28, P1471/1, 

1471/2/1, 
1471/2/2, 1471/2 

1797/ 
01.11.2010 

63/ 
25.11.2010 

8 PUD PUD - Extindere atelier tamplarie P.V.C. 
Anca Andrei 

Bogdan 

Str. Dosul Garii, nr 
56, Sat Poiana 
Campina, Com. 
Poiana Campina  

1343/ 
17.08.2006

  
58/2006 

9 PUD 

PUD - Ridicare restrictie de construire 
pentru amplasare statie pentru producerea 
mixturilor asfaltice si statie pentru 
producerea betoanelor si mortarelor 

S.C. Matero-Ama 
S.R.L. 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina, 
T25, P1500/2, 

1500/3 

1997/ 
05.12.2012 

82/ 
20.12.2012 

10 PUZ 
PUZ - Ridicare restrictie de construire si 
modificare reglementari urbanistice pentru 
amplasare centru medical 

Primaria Poiana 
Campina 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina, 
Str. Uzinei, Nr. 457 

2067/ 
11.09.2013 

57/ 
31.10.2014 

11 PUD 
PUZ - Ridicare restrictie de construire 
pentru amplasare garaj autovehicule de 
mare tonaj si sediu administrativ" 

S.C. Corydob 
Impex S.R.L. 

Sat Poiana 
Campina, Com. 

Poiana Campina, 
T25, Parcelele N 

1500/2, 4 

2027/ 
21.03.2006 

58/ 
31.10.2014 
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III.5 DEFINIŢII AI TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE 
URBANISM 

 

Se definesc următorii termeni utilizaţi în prezentul Regulament Local de Urbanism al 
comunei Poiana-Câmpina, judeţul Prahova, definiţii preluate din: 

 “Ghid termeni de specialitate – AMITRANS 1A01/Model conceptual şi metodologic”, 
autor: lect. drd. arh G. Pascariu, corelat cu definitiile din 

 Legea nr. 350/2001 cu completarile si modificarile ulterioare, actualizate le zi; 

 Legea nr. 50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare, 

 Ord. MLPAT nr.13/N/2000. 
ARIA CONSTRUITA   

- Aria construită sau suprafaţa construită a clădirii, suprafaţa secţiunii orizontale a clădirii la 
cota ± 0,00 (cota pardoselii finite a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor).  

ARIA DESFASURATA   
- Suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. In calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu 

excepţia mansardelor) şi ale subsolurilor tehnice (cu înălţimea mai mică de 1,80 m).  
 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE   

- Actul de autoritate al administraţiei publice locale, pe baza căruia se asigură aplicarea 
măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea 
construcţiilor.  

AUTORIZAREA DIRECTA  
 Autorizarea executării construcţiilor direct pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul 

general de urbanism până la întocmirea documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale 
conform legi.  
BILANT TERITORIAL   

- Evaluare cantitativă prin care se însumează valorile absolute si procentuale ale 
suprafeţelor de teren cu diverse destinaţii aferente unui teritoriu prestabilit.  

CERTIFICAT DE URBANISM   
- Act public emis de autorităţile administraţiei publice locale prin care se fac cunoscute 

solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui teren, 
stabilite prin evidenţele-existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.  

CARACTER DIRECTOR  
- Însuşirea unei documentaţii aprobate, de a stabili cadrul general de amenajare a 

teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. 
Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

CENTRALITATE  
-  Importanţa unui loc în raport cu regiunea din jur şi gradul în care acesta exercită funcţii 

centrale. 
CENTRU POLARIZATOR  

-  Localităţi importante aflate la intersecţia unor axe considerate direcţii preferenţiale de 
dezvoltare.  

-  Localităţi ce asigură o gamă de servicii pentru alte localităţi din aria de influenţă.  
POLARIZARE 

- Influenţă pe care o exercită unele aşezări umane asupra zonei lor înconjurătoare, prin 
declanşarea unor relaţii de ordin economic şi social, care converg din teritoriu spre aşezarea 
respectivă, datorită existenţei unor factori de atracţie: locuri de muncă, piaţă pentru produse 
agroalimentare, deserviri la nivel urban etc.  

CIRCULAŢIA TERENURILOR 
- Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin 

acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc. 

COLECTIVITATE LOCALĂ 
- Totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ – teritorială. 
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COMUNĂ 
- Unitate administrativ- teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin 

comunitatea de interese şi tradiţii, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile 
economice, social- culturale, geografice şi demografice. Satele în care îşi au sediul autorităţile 
publice ale comunei sunt sate reşedinţă. 

COMUNITATE LOCALA 
- Entitate social umană ai cărei membrii sunt legaţi împreună prin locuirea aceluPrahova 

teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale, consolidate în timp. Ea conţine la scară 
redusă, toate activităţile proprii unui sistem social. 

COMPETENŢĂ DE AVIZARE / APROBARE 
- Abilitatea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări. 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
- Satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la 

existenţă şi dezvoltare.  

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ 
- Ansamblul transformărilor cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-sociale 

şi ştiinţifico-tehnice, în mecanismele economice, precum şi în modul de gândire, în 
comportamentul economico-social al indivizilor.  

DEZVOLTARE URBANĂ 
- Presupune proiectarea şi executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează 

cu conversiunea terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o serie de 
responsabilităţi care revin administraţiilor publice.  

ECHIPAMENTE PUBLICE SPECIFICE ZONEI REZIDENŢIALE 
- serviciile publice structurate în reţea la nivel de zonelor de locuire – creşe, dispensare, 

grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc.  

FUNCŢIUNI PERIURBANE 
- Atribuţii specifice pe care le îndeplinesc localităţile situate în imediata apropiere a unor 

centre urbane, generate de relaţiile de intercondiţionare ce se stabilesc între oraş şi teritoriul său 
înconjurător şi care le imprimă anumite caractere de ordin economic şi social. Pe măsura 
intensificării ritmului de dezvoltare a localităţilor se amplifică şi funcţiunile periurbane ale acestora. 

INDICATOR 
- Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-

economic din punct de vedere al compoziţiei structurii, schimbării în timp, al legăturilor reciproce 
cu alte fenomene, etc. 

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE (non aedificandi)  
-  regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din ratiuni de dezvoltare 

urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizatii de construire, în mod definitiv sau 
temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de functiunea propusă. 

MANAGEMENT 
- Procesul de utilizare şi de facilitare a utilizării resurselor cu maximum de efect. 

MANAGEMENT URBAN 
- Reprezintă procesul de dezvoltare, execuţie, coordonare şi evaluare a strategiilor 

integrate, în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevanţi, 
reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbană.  

MONUMENT 
- Operă de sculptură sau de arhitectură; construcţie de o deosebită valoare istorică sau 

arhitectonică.  
- Document istoric, scriere, creaţie culturală de însemnătate naţională sau internaţională. 
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MONUMENT ISTORIC 
- Bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor, 

proprietăţi ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi 
universală. Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt 
protejate prin lege. Monumentele istorice sunt bunuri imobile situate suprateran, subteran sau 
subacvatic. 

PARC  
- Spaţiu verde autonom, sau mai rar aferent unui important monument având o suprafaţă de 

cel puţin 20ha, caracterizat printr-o mare complexitate funcţională şi necesitând o administraţie 
proprie. Necesitatea parcului apare în general în cazul oraşelor cu peste 50.000 locuitori. Parcul 
poate fi nespecializat (orăşenesc) sau specializat în cazul unei funcţiuni dominante (parc: sportiv, 
de distracţie, dendrologic).  

- Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomeraţiei urbane sau 
chiar oraşul în întregime, prin interacţiunea dintre mediul urban, activităţile de cercetare şi 
întreprinderile industriale.   

PARC INDUSTRIAL 
- O zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică şi/sau 

de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.  

PARC NATURAL 
- Arie naturală protejată al căror scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri 

peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura a creat o zonă distinctă, cu valoare 
semnificativă peisagistică şi/sau culturală, sau o mare diversitate biologică.  

PARC ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC 
- Parc de activităţi care reuneşte activităţile de învăţământ superior, cercetare şi dezvoltare 

- ca un spaţiu fizic sau cibernetic gestionat de către specialişti al cărui scop principal constă în 
creşterea competitivităţii comunităţii căreia îi aparţine (teritoriu sau zonă de influenţă) prin 
promovarea culturii calităţii şi inovaţiei în cadrul întreprinderilor sale şi în cadrul instituţiilor bazate 
pe cunoaştere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc ştiinţific trebuie să stimuleze şi să 
gestioneze transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor între universităţi, instituţiile de cercetare şi 
dezvoltare, întreprinderi şi piaţă; să faciliteze crearea şi creşterea noilor companii axate pe inovaţie 
prin intermediul incubatoarelor sau pepinierelor de întreprinderi şi să ofere alte servicii cu valoare 
adăugată ridicat; totul, într-un cadru construit şi amenajat de o înaltă calitate.  

PARCELARE 
- Acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate 

construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, 
de mică înălţime.(legea 350 actualizata) 

- Este o operaţiune urbanistică bazată pe o documentaţie de urbanism, aprobată în 
condiţiile legii, prin care un teren situat pe o singură parte a unui drum public şi aflat în proprietatea 
unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează a fi împărţit în mai multe parcele distincte. 
Parcelele rezultate sunt destinate unor construcţii (de locuinţe, social-culturale, cu funcţiuni 
economice, etc.) sau pot fi amenajate ca străzi, parcaje, spaţii plantate, lucrări edilitare de folosinţă 
comună. 

REPARCELAREA 
- Reprezintă acţiunea de unificare a două sau mai multor proprietăţi ori porţiuni de 

proprietate cuprinse într-un perimetru determinat într-o documentaţie de urbanism, având drept 
scop o mai bună adecvare a parcelarului la utilizarea terenului, prin asigurarea utilităţilor comune, 
divizarea parcelarului în loturi construibile şi redistribuirea acestora între proprietari.  

POLITICI URBANE 
- Reprezintă direcţiile de acţiune, formulate de Consiliul local pe baza programului electoral, 

privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. Direcţiile de acţiune se 
realizează pe următoarele domenii: politica de terenuri, politica de locuinţe, dezvoltarea 
economică, îmbunătăţirea serviciilor publice, protecţia mediului, revitalizarea urbană.  
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POTENŢIAL ECONOMIC 
- Ansamblul resurselor naturale (valorificate, în curs de valorificare, identificate), materiale 

(productive şi neproductive) şi umane de care dispune un anumit teritoriu. 

POTENŢIAL TURISTIC 
- Ansamblu de elemente naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, peisaje, lacuri, ape 

minerale etc.) şi culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.), care prin 
valoarea lor atrag interesul turistic şi, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a activităţilor 
turistice. Revitalizarea economică, socială şi culturală a zonelor rurale, prin valorificarea 
potenţialului turistic, rezultă din promovarea zonei şi dezvoltarea infrastructurii turistice, 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a echipării edilitare a localităţilor. 

RELAŢII URBAN – RURAL 
- Totalitatea relaţiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localităţi urbane şi rurale pe 

linia locuirii, a procesului de producţie agricolă, industrială etc. Cunoscând aceste relaţii, se pot 
determina fluxurile convergente şi divergente de populaţie şi bunuri între oraş şi teritoriul său 
înconjurător, se pot stabili capacităţile mijloacelor de transport, ale serviciilor colective, ale 
echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, de depopulare a unor zone 
rurale şi de suprapopulare a oraşelor. 

REZERVAŢII NATURALE 
- Rezervaţiile ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 

conservarea unor habitate terestre şi /sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes 
ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă 
natură. 

SUBURBANIZARE 
- Proces de concentrare a populaţiei şi activităţilor în spaţiul periurban al marilor oraşe. 

TERITORIU EXTRAVILAN 
- Partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată 

cadastral potrivit legii.  

TERITORIU INTRAVILAN 
- Totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea 

administrativ – teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general şi în cadrul cărora se 
poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă, intravilanul se compune din mai 
multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).  

TERITORIU PERIURBAN 
- Suprafaţă în jurul municipiilor şi oraşelor, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul 

căreia se creează relaţii în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, 
asigurări cu spaţii verzi şi de agrement, asigurări cu produse agro – alimentare etc.  

URBANISM 
- Ansamblul regulilor care guvernează naşterea, dezvoltarea şi amenajarea raţională a 

aglomerărilor urbane. 
- Activitate operaţională, integratoare, normativă care are ca principal scop stimularea 

evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi 
lung, care urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord 
cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor  

- Cuprinde toate localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei 
echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ 
al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea. 

UTILIZARE DURABILĂ 
- Folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul pe 

termen lung al acestora, menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile prezente şi 
viitoare. 
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UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINTĂ (UTR) 
- Subdiviziune urbanistică a teritoriului unitătii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite 

cadastrale, caracterizată prin omogenitate functională şi morfologică din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. 

ZONARE 
- Împărţirea unui teritoriu în raport cu anumite elemente naturale caracteristice.  
- În cazul în care zonarea are la bază, pe lângă elementele naturale, unele considerente 

economice, sociale, tehnice, etc. se defineşte ca zonare funcţională. Zonarea funcţională aplicată 
teritoriului unei localităţi este sinonimă cu termenul zonificare. 

ZONĂ DE CONVERSIE INDUSTRIALĂ 
- Zonă industrială caracterizată prin rate înalte ale şomajului, diminuarea ritmului de 

creştere a populaţiei etc., în care se încearcă o reorientare a producţiei în funcţie de piaţă.  

ZONĂ CENTRALA  
- Teritoriu delimitat prin documentaţii de urbanism după criterii privind concentrarea 

instituţiilor şi serviciilor publice (utile localităţii şi teritoriului său de influenţă) şi a infrastructurii 
tehnico-edilitare precum şi după criterii privind densitatea şi calitatea construcţiilor.  

 ZONĂ CONSTRUIBILA  
- Teritoriul al localităţii care cuprinde grupuri de terenuri pe care este permisă realizarea 

de noi construcţii după constatarea îndeplinirii condiţiilor de construibilitate precizate în 
Regulamentul general de urbanism şi în documentaţiile de urbanism aprobate. 

ZONĂ FUNCŢIONALĂ 
- Parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate 
rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor 
industriale, zona spaţiilor verzi etc.).  

ZONĂ PROTEJATĂ 
- Suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor 

resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin 
distanţă, funcţionalitate înălţime şi volumetrie.  

ZONĂ SUBURBANĂ 
- Zonă situată în apropierea oraşelor sau la limita spaţială a acestora, care se 

caracterizează printr-un nivel de urbanizare mai redus faţă de standardele recunoscute şi ai cărei 
locuitori au un mod de viaţă şi comportament specifice.  

ZONĂ DE RISC NATURAL 
- Areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor 

fenomene naturale reactive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, cadrul natural şi cel 
construit şi pot produce pagube şi daune umane. Identificarea acestora se face pe bază de studii 
şi cercetări specifice materializate în hărţi de risc natural şi adoptarea măsurilor care să 
reglementeze amenajarea şi utilizarea terenurilor din aceste zone. 
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III.6 DEFINIŢII ALE ZONELOR DE PROTECŢIE ALE REŢELELOR TEHNICO-
EDILITARE, DIMENSIUNILE ACESTORA ŞI DISTANŢELE DE SIGURANŢĂ 
NR. 
CRT 

TIP 
INSTALAŢIE 

TIP CONDUCTA 
ZONA DE 

PROTECTIE 
OBSERVATII 

1 TRANSGAZ TRANSPORT  
GAZE NATURALE 

40 m zona de protectie poate 
varia; se vor respecta 
conditiile  
de aviz 

2 ROMTELECOM TELEFONIE - nu se specifica  
zona de protectie 

3 DISTRIGAZ TRANSPORT  
GAZE NATURALE 

100 m  

     
NR. 
CRT 

CAI DE  
COMUNICATIE 

ZONE PROTECTIE 
RUTIERA SI FEROVIARA 

  

1 CALE FERATA 100 m   

2 AUTOSTRADA 50 m   

3 DRUM 
NATIONAL 

22 m   

4 DRUM 
JUDETEAN 

20 m   

5 DRUM 
COMUNAL 

18 m   
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III.7 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA COMUNA POIANA-CÂMPINA 
Teritoriul intravilan al Comunei Poiana-Câmpina este compus din urmatoarele unităţi 

teritoriale de referinţă (UTR), cu subzonele aferente fiecaruia: 
Zonificarea functională a Comunei Poiana-Câmpina si a satelor sale componente  s-a 

stabilit în functie de categoriile de activităţi pe care le cuprind  localităţile, de traditie si de 

nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea functională din planşa “Reglementari 

Urbansitice – Unitati Teritoriale de Referinta” este conformă cu prevederile prezentului  

RGU si cu prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/10.03.1999. 

UNITATI TERITORIALE DE REFERINŢA           

UTR  Subzone UTR  Subzone UTR  Subzone UTR  Subzone UTR  Subzone 

UTR 1 

Li/IS 

UTR 5 

Li/IS 

UTR 9 

Ccf 

UTR 13 

ID/Is 

UTR 16 

Li 

IS Li Ccr/Ccp TE IS 

Lc IS TE SP1 Li/IS 

TE Ccr/Ccp SP1 SP2 Ccf 

Ccr/Ccp Li/Is/SP 1 TH Ccr/Ccp GC 

SP1 ID/IS 

UTR 10 

IS TH TE 

UTR 2 

Li/IS TH Li 

UTR 14 

IS SP1 

IS 

UTR 6 

Li/Is/SP 1 Li/IS Li Ccr/Ccp 

Lc Ccr/Ccp ID/Is Li/IS TH 

TE TH Ccr/Ccp SP1 

UTR 17, 
18, 19, 
20, 21 

ID 

Ccr/Ccp 

UTR 7 

Li TE SP3 TE 

SP1 Li/Is/SP 1 SP1   Ccr/Ccp 

UTR 3 
Ccr/Ccp Ccr/Ccp SP4   IS 

ID TH 

UTR 11 

Li/IS Ccr/Ccp TH 

UTR 4 

Li/IS UTR 8 Li ID/Is TH 
UTR 22 

Ccr/Ccp 

Li   IS TE Ccf IS 

IS   SP3 Ccr/Ccp 

UTR 15 

SP1 
UTR 23 

Ccr/Ccp 

ID/IS   Ccr/Ccp SP2 SP3 Li/Is/SP 1 

Ccf   TH ID Ccr/Ccp 
UTR 24 

Ccr/Ccp 

TE   Li/Is/SP 1 

UTR 12 

Ccf TH Li 

SP3 

UTR 9 

IS Ccr/Ccp 
    Ccr/Ccp ID SP1 
    TH ID/Is 
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