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I. DISPOZITII GENERALE 
 

1. Rolul regulamentului local de urbanism 
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi 

juridice care stă la baza elaborării Planurilor urbanistice generale ale localităţilor. 
Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a 

terenurilor şi de amplasare a construcţiilor si amenajărilor aferente acestora. 
Planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism cuprind norme obligatorii 

pentru autorizarea executării construcţiilor.Regulamentul  de urbanism este documentul de 
bază în aplicarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi care întăreşte prin 
prescripţii reglementările din planurile urbanistice generale. 

La autorizarea construcţiilor aceste prescripţii ce se vor prezenta în continuare sunt 
obligatorii pentru întreg teritoriu administrativ al comunei Matasari. 

 
2. Baza legală a elaborării regulamentului local de urbanism 
Regulamentul de urbanism se elaboreazà în conformitate cu: 

 Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificările şi 
completările ulterioare; 

 H.G.R. nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.T.C.T. nr.1430/2005 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 251/2001 a administraţiei publice locale; 

 Legea nr.  422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

 Codul Civil; 

 Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

 Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management a situaţiilor de urgenţă. 

 
3. Domeniul de aplicare 
Regulamentul local de urbanism se asociază Planului Urbanistic General. 
Regulamentul conţine toate regulile ce permit cunoaşterea posibilităţilor de ocupare si 

utilizare a terenurilor în teritoriul intravilan propus, prevederile de realizare si utilizare a 
construcţiilor pe întreg teritoriul localitàtii, având rolul de a explicita si detalia sub forma unor 
prescriptii definite ca permisiuni si restrictii, reglementàrile Planului Urbanistic General. 

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin Hotàrâre a Consiliului local, pe baza 
avizelor si acordurilor prevàzute de lege si devine act de autoritate al administratiei publice 
locale. 

Pe baza Regulamentului de Urbanism, asociat Planului Urbanistic General aprobat, se  
eliberează Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire - în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991. 

Dacă prin prevederile unor documentatii de urbanism pentru parti componente ale 
localităţii - elaborate ulterior prezentului Regulament - se schimbă conceptia generală ce a 
stat la baza Planului Urbanistic General aprobat - este necesară modificarea Planului 
Urbanistic General, conform legii. 



2 

 

Modificarea Regulamentului local de urbanism se face numai în spiritul prevederilor 
Regulamentului general de urbanism: aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic 
General si a Regulamentului local aferent, se poate face numai cu respectarea filierei de 
avizare - aprobare. 

Regulamentul local de urbanism detaliază Regulamentul general de urbanism în 
conformitate cu conditiile specifice ale localităţii. In cadrul Regulamentului local de urbanism 
se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţiile de urbanism sau amenajarea teritoriului 
întocmite anterior modificării Planului Urbanistic General si aprobate conform legii. 

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent cuprind 
norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor în teritoriul intravilan, cât si în 
extravilan, în limitele teritoriului administrativ al localităţii. 

Teritoriul intravilan este format din suprafetele de teren destinate construcţiilor si 
amenajărilor în trupuri existente în cadrui teritoriului administrativ, 

Teritoriul intravilan este figurat în plansa  „Reglementari”  a Planului Urbanistic General 
- si va fi marcat, după aprobarea P.U.G. - prin borne, în teren, potrivit Legii cadastrului si 
publicitàtii imobiliare nr. 7/1996. 
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A  

TERENURILOR LA NIVELUL COMUNEI 
 

Aceste reguli de bază au caracter general şi ele au fost preluate în ordinea în care sunt 
stabilite prin Regulamentul General de Urbanism – numit în continuare RGU – aprobat prin 
H.G.R. nr.525/1996. 

 
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului 

natural şi construit ( Cap. II,secţiunea I din R.G.U)  
4.1. Pentru terenurile agricole din extravilan se aplică articolul 3 din R.G.U prin care 

„autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă 
pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege” (Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii; Ordinul MTCT nr.1430/2005 privind aprobarea normelor metodologice 
de aplicarea a Legii nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea 
nr.18/1991). 

 Autoritatile administratiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizatiilor de  
construire,  gruparea  suprafetelor de  teren  afectate construcţiilor spre a evita prejudicierea 
activităţilor agricole 

Terenurile agricole din extravilan sunt evidentiate în plansa „Incadrare în teritoriu 
administrativ” a Planului Urbanistic General. 

Conform prevederilor legale ( Legea nr. 50/1991 ) prezentul Regulament stabileste ca 
„autorizarea constructiilor in extravilan se va face dupa introducerea terenurilor respective in 
intravilan, dupa elaborarea si aprobarea planurilor urbanistice zonale si a regulamentelor 
locale aferente”. 

4.2. Pentru terenurile agricole din intravilan (evidenţiate în planşa “Reglementări” a 
PUG) se aplică art.4 din R.G.U şi anume: 

 Autorizarea executarii construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este 
permisa pentru toate tipurile de construcţii si amenajări specifice localitatii, cu respectarea 
conditiilor impuse de Lege, de Regulamentul general de urbanism si a normelor stabilite de 
Consiliile locale pentru ocuparea ratională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor 
obiective: 

a) completarea zonei centrale, potrivit conditiilor urbanistice impuse de caracterul 
zonei, având prioritate institutiile publice si serviciile de interes general. 

b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico edilitare. 
c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente în 

ansambluri compacte. 
Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul 

agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 
4.3. Pentru terenurile din suprafeţe împădurite se aplică prevederile articolului 5 din 

R.G.U şi anume: 

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajerilor pe terenurile 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 amplasrea acestor construcţii se va avea în vedere 
dezafectarea unor suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră. 

 Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate 
numai la liziera pădurilor cu avizul impus de legislaţia în vigoare (Ministerul Apelor. Pădurilor 
şi Mediului şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului). 

4.4. Pentru terenurile din zona resurselor de apă se aplică prevederile  art.7 din 
R.G.U. şi anume: 

 Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de 
apă este interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, a drumurilor de traversare a albiilor 
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cursurilor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor. În acesată categorie se includ şi 
lucrările privind realizarea lucrărilor tehnico-edilitare de alimentare cu apă potabilă a 
localităţilor şi cele de canalizare a apelor uzate menajere şi a staţiilor de epurare. 

 Autorizarea executării lucrărilor menţionate mai sus se face cu avizul autorităţilor 
de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective 
împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane, de respectare a normelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apă şi faţă de 
lucrările de gospodărire şi captare a apelor. 

4.5. Pentru terenurile din zonele cu valoare peisagistică  şi zone natural protejate 
evidenţiate în planşa „Încadrare în teritoriul administrativ” se aplică prevederile art.8 din R.G.U 
şi anume: 

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural, deprecizează valoarea peisajului, este interzisă. 

 Autorizarea executării construcţiilor în zone protejate se face în condiţiile stabilite 
de către Consiliul Judeţean în a cărui componenţă intră autorizarea oricăror lucrări de acest 
fel. 

4.6. Pentru terenurile din zonele construite  evidenţiate în planşa „Reglementari” se 
aplică prevederile art.9 din R.G.U şi anume: 

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor in zonele care cuprind valori 
de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului 
Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor. 

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprindvalori de patrimoniu 
cultural construit de interes local, declarate si delimitateprin hotarare a consiliului judetean, se 
face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor prevazute 
in aliniatul precedent. 

 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii care au ca obiectiv cercetarea, 
conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu 
avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului. 

 
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public (Cap. 

II,Secţiunea II din R.G.U). 
5.1. Pentru zonele expuse la riscuri naturale (evidenţiate în planşa de Incadrare in 

zona, cu mentiuni speciale pentru riscuri naturale şi în planşele de “Reglementări” din PUG) 
se aplică prevederile art.10 din R.G.U şi anume : 

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajerilor din zonele expuse la riscuri 
naturale cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 

 Pentru zonele delimitate şi prezentate în planşele de “Reglementări”  ale PUG 
sunt stabilite regulile specifice fiecărei zone din localităţile ce le includ şi se referă în 
exclusivitate la condiţiile de menţinere în continuare a construcţiilor existente până la 
dezafectarea şi evacuarea acestora. 

5.2. Pentru zonele expuse la riscuri tehnologice (evidenţiate în planşele de 
“Reglementări ” ale PUG) se aplică prevederile art.11 si art. 12 din R.G.U şi anume: 

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de 
comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. 

 Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile şi amenajarile care au 
drept scop prevenirea riscurilor şi limitarea efectelor acestora. 

5.3. Pentru asigurarea lucrărilor de echipare edilitară (evidenţiate în planşele de 
“Echipare edilitară” ale PUG) se aplică prevederile art.13 din R.G.U şi anume : 

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, 
presupun cheltuieli de echipare adilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale 
administraţiei publice locale, ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri 
de la bugetul de stat, este interzisă. 
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 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în 
prealabil, prin contract a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară 
aferente, de către investitorii interesaţi. 

5.4. Pentru asigurarea compatibilitatii functiunilor 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre 

destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de 
urbanism, sau, daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban 
si conformare spatiala proprie. 

5.5. Procentul de ocupare a terenului (stabilit prin Regulamentul local de urbanism, 
se aplica prevederile art. 15 din RGU) si anume: 

 -Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare 
a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 din RGU. 

In intelesul acestui indicator urbanistic trebuie prezentate urmatoarele definitii: 

 Procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suprafata 
construita la sol a cladirilor si suprafata terenului considerat; 

 Suprafata construita la sol este aria sectiunii orizontale a cladirii la cota +/- 0,00 
a parterului, masurata pe conturul exterior al peretilor, exclusiv rezalidurile cu aria mai mica de 
0,4 mp, nisele cu aria mai mare de 0,4 mp., treptele exterioare si terasele neacoperite. 

 Suprafata terenului considerat este suprafata parcele inscrisa in Cartea funciara, 
cu datele sale definitorii (dimensiuni, destinatie, categoria de folosinta, numele detinatorului) 

Un alt indicator urbanistic ce reglementeaza autorizarea constructiilor si care  
completeza procentul de ocupare a terenului este Coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ) 
care exprima raportul dintre suprafata construita – desfasurata a tuturor nivelurilo si suprafata 
terenului considerat. 

In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafetele spatiilor tehnice 
amplasate in subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor deschise si nici suprafete podurilor 
neutilizabile. In cazul mansardelor se considera conventional suprafata egala cu 60% din 
suprafata nivelului curent. 

5.6. Pentru terenurile rezervate lucrărilor de utilitate publică (prezentate în planşa 
“Reglementări” ale PUG) se aplică prevederile art.16 din R.G.U şi anume: 

 Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate pentru 
lucrări de utilitate publică, este interzisă. 

 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza 
documentaţiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului, aprobată conform legii. 

 
6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii (Secţiunea I din R.G.U) 
6.1. Orientarea faţă de punctele cardinale  se face în conformitate cu prevederile 

normelor sanitare şi tehnice (art.17 din R.G.U). privind: 

 asigurarea însoririi; 

 asigurarea iluminatului natural; 

 asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant; 

 asigurarea cerinîelor specifice legate de functiunea clădirii. 
6.2. Amplasarea faţă de drumurile publice 
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate 

ale administratiei publice: 

 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, întreţinere şi 
exploatare; 

 parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie 
(inclusiv funcţiunile lor complementare) 

 conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau 
alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte 
instalaţii sau construcţii de acest gen. 

În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se întelege ampriza şi zone 
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de protecţie. 
Autorizarea executarii construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 

zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform legii. 
În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înteleg: locuinte, case de 

vacante si alte construcţii cu caracter de cazare permanentà sau temporara, pentru nevoi 
sociale, industriale sau de apărare. 

Termenii folosiţi au următoarele definiţii : 

 Drum public - drum destinat transportului rutier de toate categoriile, gestionat 
de autoritàtile administratiei publice centrale sau locale şi clasate tehnic conform legisitiei şi 
tehnologiei tehnice. 

 Ampriza - fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului în 
secţiune transversală (măsurată în proiecţie orizontală). 

 Zone de siguranţă  - zone amplasate de o parte si de alta a amprizei destinată 
amplasării semnalizării rutiere, plantaţiilor sau altor activităţi sau amenajeri legate de  
exploatarea drumului.  

 Zona drumului - suprafaţa de teren ocupată de drum şi lucrări aferente, 
constituită din ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie coespunzătoare fiecărei 
categorii de drumuri publice. 

 Zone de protecţie - fâşia de teren între marginile exterioare ale zonelor de 
siguranţă şi care sunt delimitate astfel: 

- în intravilanul localităţilor  urbane si rurale - lăţimea drumului încare se includ şi 
suprafeţele de teren necesare lucrărilor anexe (rigole, spaţii verzi, semnalizare rutieră, 
iluminat şi reţele publice) se stabilesc prin documentaţii de urbanism şi a regulamentelor 
aferente. 

- în afara localitàtilor: lăţimile zonei de protecţie sunt impuse prin lege şi acte 
normative şi sunt 24 m din axul drumului pentru drumuri naţionale, 20 m din axul drumului 
pentru drumuri judeţene, 18 m din axul drumului pentru drumuri comunale. 

Aceste terenuri rămân în gospodăria acelora care le au în administrare sau în 
proprietate, cu folosinţa respectivă. 

Utilizări permise 
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice, care se fac în baza 

planurilor urbanistice si de amenajare a teritoriului - cu avizul organelor specializate ale 
administraţiei publice pentru lucrările de protecţie. 

Utilizări admise cu condiţii 
Orice construcţii sau amenajări amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, 

care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind: 

 functionalitatea; 

 sistemul constructiv; 

 conformarea volumetrică si estetică; 

 asigurarea acceselor carosabile, pietonale, parcajelor 

 evitarea riscurilor tehnologice de constructie si exploatare si care, prin 
amplasare si funcţionare, nu vor afecta fluxul circulaţiei pe drumurile publice în condiţii optime 
de capacitate, fluenta şi siguranţă. 

Utilizări interzise 
Orice construcţie care, prin amplasare, configuraţie sau exploatare, împiedică 

organizarea, dirijarea, buna desfăşurare a traficului pe drumurile publice, sau reprezintă riscuri 
de accidente, vor fi interzise în zona de siguranţă şi de protecţie a drumurilor. 

Autorităţi competente în autorizarea executării construcţiilor şi emiterea avizelor 
Pentru obtinerea autorizatiei de construire, care se elibereaza în conformitate cu Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii si Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, este obligatorie obtinerea Avizului pentru autorizarea construcţiilor în zona 
drumului public. Acesta se emite în baza Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 158/1996 de 
către: 
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 MinisteruI Transporturilor  (prin unităţile sale) pentru lucrări pe drumuri naţionale 

 Consiliul Judeţean pentru lucrări de drumuri judeţene. 
6.3. Amplasarea faţă de aliniament (art 23 din R.G.U) 
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului, sau retrase, după cum urmează: 

 în cadrul zonelor construite compact - construcţiile vor respecta aliniamentul 
clădirilor existente; 

 retragerea de la aliniament este permisă dacă se respectă coerenţa şi caracterul 
fronturilor stradale. 

Autorizarea se face numai dacă distanţa - măsurată din orice punct al clădirii - este mai 
mare sau egală cu înălţimea clădirii situate pe aliniamentul opus. 

6.4. Amplasarea în interiorul parcelei (art.24 din R.G.U) 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai cu respectarea: 

 distantelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului Civil; 

 distantelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu; 

 servitutii de vedere, limitarea dreptului de proprietate constând în obligaţia de a 
păstra o distanţă de 1,90 m între faţadele ce prezintă ferestre sau balcoane ale clădirilor şi 
limita proprietăţii învecinate. 

În relatia cu limitele laterale ale parcelei, şi cu dimensiunile acesteia, construcţiile pot fi 
amplasate: 

 în regim închis (înşiruite) 

 în regim cuplat (alipite pe una din limitele de proprietate) 

 în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi). 
Retragerile impuse faţă de limitele parcelei vor fi corelate cu asigurarea normelor de 

însorire si iluminat natural, a condiţiilor de vizibilitate, a protecţiei contra zgomotului, a surselor 
de poluare şi vor respecta asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiilor mobile de pompieri. 
Retragerile au caracter minimal, pentru asigurarea confortului urban. 

În măsura în care se urmăreşte obtinerea unei anumite grupări a construcţiilor, în 
ansambluri noi, cu o dezvoltare coerentă a tesutului urban, se vor stabili retragerile minime ale 
construcţiilor în funcţie de cerinţe cu respectarea celor prevăzute mai sus. 

Distantele necesare intervenţiei în caz de incendiu sunt stabilite prin avizul unităţii 
teritoriale de pompieri. 

6.5. Activitatea de construire 
Normele privind dreptul de a construi se constituie în prescriptii generale ale prezentului 

regulament - ce detaliazà prevederile P.U.G. si se refera la autorizarea lucrărilor de 
construcţii, reparaţii, parcelări, cu respectarea legilor în vigoare. 

Prescriptiile generale cu privire la activitatea de construire: 

 Respectarea modului de folosire a terenului, conform zonificarii prevăzute prin 
P.U.G. 

 Respectarea prevederilor relative la regimul constructiilor, privind normele 
tehnice de construire, ca si norme estetice, condiţii tehnice constructive. 

Pentru a analiza în continuare prescriptiile referitoare la desfăşurarea activitătii de 
construire definim notiunea de parcelă ca suprafata de teren constituind o singură proprietate, 
publică sau particulară, indiviză, utilizată în conformitate cu legile în vigoare si cu prezentul 
Regulament. 

Activitatea de construire în cadrul localităţilor se poate desfăşura în următoarele 
condiţii: 

a) Activitatea de construire pe terenuri libere 
1) Terenurile libere dispuse în parcele în cadru construit existent 
Aceste terenuri sunt cuprinse în cadrul construit existent şi activitatea de construire 

urmează a se desfăşura prin completarea cadrului construit existent. În acest caz se pot 
elibera certificate de urbanism si autorizatii de construire cu respectarea prescripţiilor 
prezentului Regulament privind încadrarea în functiunea prevăzută pentru zona respectivă a 



8 

 

prevederilor relative la regimul construcţiilor şi prin verificarea dreptuiui de utilizare asupra 
terenului, conform legilor în vigoare. 

2) Terenuri libere ce urmează a fi parcelate 
Activitatea de construire pe aceste terenuri se prevede a se desfăşura prin parcelare. 

Definim noţiunea de parcelare prin divizarea unei parcele, având ca rezultat, proiectarea sau 
construirea a mai mult de doua construcţii pe o parcelă. 

Dreptul de parcelare este supus prevederilor legilor în vigoare, a Planului Urbanistic 
General si a prezentului regulament. 

b) Înlocuirea fondului existent degradat fizic sau moral 
În cadrul localităţii activitatea de construire prin înlocuirea fondului existent degradat 

fizic sau moral se refera la fondul construit degradat fizic. Inlocuirea acestuia urmeaza a se 
desfăşura prin permisiuni de demolare şi construire, cu respectarea prevederilor prezentului 
Regulament şi a legilor în vigoare. 

Dacă în intravilanul localităţii nu se prezintă zone mari de construcţii degradate fizic, nu 
este necesară activitatea de înlocuire a fondului construit existent prin remodelări urbane, 
situaţiile locale urmând a fi rezolvate conform prescripţiile prezentului Regulament de 
Urbanism, (se vor întocmi Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu). 

c) Renovarea fondului construit existent 
Activitatea de renovare a fondului construit existent se desfàsoară cu referire la lucrări 

de reparaţii şi înfrumuseţare, adăugiri, în situaţii locale. Autorizaţiile pentru aceste lucrări se 
elibereazà în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul de amplasare a 
construcţiilor, destinaţii, norme estetice si amenajări exterioare. 

d) Schimbarea de destinaţie  
Activitatea de construire prin schimbarea de destinaţie se referă la schimbarea 

destinatiei categoriei de folosintă a terenului pe care urmează a se construi. In aceasta 
situaţie autorizarea lucrărilor de construire şi amenajare pe aceste terenuri se va face cu 
respectarea prevederilor P.U.G., ale prescripţiilor specifice zonei funcţionale în care se 
încadrează aceste terenuri şi conform cadrului legal în vigoare. 

 Schimbarea de destinaţie a regimului de folosinţă a unei construcţii se poate autoriza 
potrivit încadrării solicitării în cadrul functiunii prevăzute în zona respectivă, a unei funcţiuni 
complementare, sau a unei funcţiuni conform prevederilor P.U.G. şi a Regulamentului, şi cu 
respectarea cadrului legal în vigoare. 

 
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (Secţiunea II din R.G.U) 
7.1. Accese carosabile (art. 25 din R.G.U)   
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitati de 

acces la drumurile publice - direct sau prin servitute - conform destinaţiei construcţiei. 
Caracteristicile accesului la drumurile publice trebuie să permita interventia în caz de incendiu 
conform avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

Orice acces carosabil la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei 
speciale de construire, eliberată de administratorul acestora. NumăruI si configuraţia 
acceselor carosabile se determină conform anexei 4 a Regulamentului general de urbanism. 

Categoria străzii se stabileşte în funcţie de rolul si caracteristicile funcţionale si tehnice 
stabilite pe baza studiilor de circulatie, în conformitate cu prevederile tehnice privind : străzi, 
profile transversale, prescripţii de proiectare. 

Stabilirea condiţiilor, tipurilor si a numărului de accese carosabile pentru fiecare 
categorie de construcţii se face în raport cu: 

 accese dimensionate ca număr şi capacitate, în funcţie de caracteristicile 
construcţiei proiectate; 

 accese directe la reţeaua majoră de circulatie; 

 conditii de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei generale. 
Rezolvarea acceselor carosabile se va face în corelare cu organizarea circulaţiei 

majore, a parcajelor, a circulaţiei pietonale; totodată, va asigura accesul de intevenţie în caz 
de incendiu (gabarit: 3,80 m lăţime, 4,20 m înălţime). Pentru curţi interioare închise, situate la 
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diferenţe de nivel mai mari de 0,50 m, se asigură numai accesul pietonal minim (1,50 m latime 
x 1,90 m înălţime). 

Nu este obligatorie asigurarea acceselor carosabile amenajate din drumuri publice, 
atunci când condiţiile locale nu permit şi nu justifică realizarea acestora (ex.: anexe 
gospodăreşti, construcţii încadrate în categoria "D" - importanţă redusă - H.G.R. 261/1994). 

Utilizări permise - construcţii cu accese carosabile, direct sau prin servitute, ce respectă 
normele de siguranţă şi fluenţă a traficului. 

Utilizări admise cu condiţii - construcţii fară posibilitatea de acces la drumuri publice - 
cu condiţia obţinerii avizului de la unităţile teritoriale de pompieri. 

Utilizări interzise - Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate 
accese carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 

7.2. Accese pietonale (art. 26 din R.G.U)   
Autorizarea executării construcţiilor si amenajărilor de orice fel este permisă numai 

dacă se asigura accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei - trotuare, 
străzi pietonale, pieţe pietonale. 

Accesele pietonale vor fi conformate pentru a permite circulaţia persoanelor cu 
handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de 
accese carosabile, pietonale, parcaje – corespunzător funcţiunilor si caracteristicilor zonei. 

Se interzice autorizarea de construcţii care nu au posibilitatea de acces pietonal. 
 
8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară (Secţiunea III din R.G.U) 
8.1. Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente (art.27 din R.G.U) 
În condiţiile R.G.U autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă există 

posibilitatea alimentării cu energie electrică. 
Pentru locuinţe individuale, cu acordul administraţiei publice locale sunt permise 

autorizările în următoarele condiţii : 

 se realizează soluţii de alimentare cu apă şi canalizare în sistem individual, cu 
respectarea normelor sanitare şi de protecţie a mediului; 

 beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de 
consiliul local, la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare atunci când acestea se 
vor realiza. 

Autorizarea construcţiilor (indiferent de destinaţie), pentru localităţile lipsite de 
echipament tehnico-edilitar public, se face cu realizarea de echipamente individuale, în 
condiţiile respectării normelor sanitare şi de protecţie a mediului precum şi a prevederilor 
Codului Civil (art.610). 

8.2. Realizarea de reţele edilitare (art.28 din R.G.U) 
Extinderile de reţele sau măririle  de capacităţi a  reţelelor publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale. 
Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime 

de investitor sau beneficiar. 
Condiţiile de realizare a reţelelor edilitare : 

 conform legislaţiei în vigoare, reţele edilitare publice aparţin domeniului public al 
unităţii administrativ-teritoriale; 

 lucrările de branşare sau racordare se realizează pe terenuri proprietatea privată 
a investitorului sau beneficiarului; 

 se va avea în vedere corelarea amplasării lucrărilor tehnico-edilitare faţă de căile 
de comunicaţie ; 

 obţinerea avizelor şi acordurilor legale; 

 parcelarea, pentru evaluarea posibilităţilor financiare şi tehnice de realizare a 
echipării edilitare a terenului şi urmărirea utilizării raţionale a reţelelor. 

8.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare (art.29 din R.G.U) 
Reţelele de apă, canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 
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proprietatea publică a comunei. 
Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare aflate în serviciul public, indiferent de modul 

de finanţare, intră în proprietatea publică a comunei. 
Reţele de alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii sunt proprietatea privată a 

unor persoane juridice. 
 
9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor (Secţiunea 

IV din R.G.U) 
9.1. Parcelarea (art.26 din R.G.U) 
Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren de minim 4 loturi 

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr de 12 loturi, se poate 
autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării unei soluţii de 
echipare colectivă care să respecte normele legale de higiena şi protecţia mediului. 

Autorizarea executării parcelărilor – în baza Regulamentului general de urbanism - este 
permisă numai dacă pentru fiecare parcelă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 front la stradă  

 minim 8 metri in cazul clădirilor înşiruite 

 minim 12 m in cazul clădirilor cuplate sau izolate 

 suprafaţa minimă a parcelei  

 150 mp in cazul clădirilor înşiruite 

 200 mp in cazul clădirilor amplasate cuplat sau izolat 

 adâncimea parcelei – cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
Parcelarea are loc pe suprafeţele de teren libere de construcţii şi se vor stabili: 

dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor. 
În cadrul prezentului regulament, regimul de construire specific este cel izolat. 
Factorii ce influenţează dimensiunile parcelelor sunt: 

 condiţiile cadrului natural; 

 funcţiunea zonei în care sunt amplasate; 

 folosirea parcelelor; 

 regimul de amplasare a construcţiilor pe teren – caracteristic ţesutului urban 
existent; 

 accesul carosabil la parcele; 

 posibilităţile de realizare a echipării edilitare. 
În zonele cu parcelări existente se vor autoriza construcţii noi cu respectarea normelor 

de igiena şi protecţia împotriva incendiilor. Autorizarea construcţiilor noi se face în baza legală 
avându-se în vedere corelarea cu celelalte reguli privind modul de ocupare a terenurilor: 

 orientarea faţă de punctele cardinale; 

 amplasarea faţă de limitele parcelei si faţă de aliniament; 

 înălţimea construcţiilor 

 parcaje, spaţii verzi plantate, împrejmuiri. 
9.2. Înălţimea construcţiilor (art. 31 din R.G.U) 
Autorizarea execuţiei construcţiilor  se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 

învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de 
două niveluri clădirile imediat învecinate (clădiri amplasate alăturat, de aceiaşi parte a străzii). 

9.3. Aspectul exterior al construcţiilor (art.32 din R.G.U) 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor nu contravine 

funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
Este interzisă autorizarea construcţiilor noi care, prin conformare, volumetrie şi aspect 

exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile acceptate ale 
urbanismului şi arhitecturii. 
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10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi, împrejmuiri (secţiunea 
V din R.G.U) 

10.1. Parcaje (art. 33 din R.G.U) 
Autorizările pentru construcţii a căror funcţiune necesită spaţii de parcare se vor face în 

conditiile posibilităţii realizării acestora (conform anexei 5 a Regulamentului general de 
urbanism). 

Se va respecta baza legală de autorizare. 
Se va avea în vedere corelarea cu regulile de ocupare a terenurilor şi regulile de 

amplasare faţă de căi!e de comunicaţie. 
10.2. Spaţii verzi plantate (art.34 din R.G.U) 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate în funcţie de destinaţia construcţiei, capacitatea ei (conform anexei 6 a 
Regulamentului general de urbanism).  

10.3. Împrejmuiri (art.35 din R.G.U) 
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 

 împrejmuiri opace – necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea 
unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale; 

 imprejmuiri transparente, decorative, sau gard viu, necesare delimitării 
parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau a 
ansamblurilor urbanistice. 

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigenţe ca şi 
în cazul aspectului exterior al construcţiei. 

Configuratia imprejmuirilor este determinata de urmatorii factori urbanistici: 

 pozitia pe parcela (la aliniament, laterale sau posterioare) 

 functiunea constructiei pe care este amplasata parcela: 

 caracteristicile cadrului natural: 

 caracteristicile cadrului construit al zonei 

 modalitatile traditionale de construire a imprejmuirilor in localitati urbane sau 
rurale, cu diverse tipologii si tendintele actuale de realizare a acestora in urma interferentelor 
culturale dintre civilizatia urbana si rurala. 

In aceste conditii pot fi facute urmatoarele recomandari de realizare a imprejmuirilor: 

 imprejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinta transparente.Exceptiile 
pot fi reprezentate de functiunea cladirilor (obiective speciale, etc.) sau de modul traditional de 
realizare a imprejmuirilor in diferite zone geografice; 

 imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioara a cladirii vor fi de 
preferinta opace. Inaltimea mnima considerata necesara pentru protectia proprietatii este de 2 
metri. 

 In zonele protejate imprejmuirile se autorizeaza in conditiile avizului autoritatii 
competente. 

 Se recomanda ca imprejmuirile cu caracter temporar sa fie realizate din 
materiale suficient de rezistente si de bine ancorate, prevazute cu dispozitive de semnalizare 
si protectie a circulatiei auto si pietonale si sa fie vopsite in culori distincte de ale mediului 
ambiant, 

 
11. Reguli cu privire la protejarea monumentelor istorice si la autorizarea 

lucrarilor si amenajarilor in zonele de protectie ale acestora 
11.1. Protejarea monumentelor istorice 
Pentru potejarea monumentelor istorice, la fiecare monument se instituie zana sa de 

protectie, delimitata pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de 
trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric prin care se asigura conservarea 
integrata si punerea in valoare monumentului istoric si a cadrului saau construit sau natural.. 

Deoarece delimitarea si instutuirea zonei de protectie nu s-a facut, in conformitate cu 
prevederile legale, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric (realizata odata cu 
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aprobarea, in anul 2004,  a Listei monumentelor istorice) se propune, tot in conformitate cu 
prevederile legale, ca zona de protectie sa fie considerata suprafata delimitata cu o raza ( 
distanta ) de 200 m in localitatile  rurale, masurata de la limita exterioara, de jur –imprejurul 
monumentului istoric.  In mod practic se propune o zona masurata in toate directiile catre 
vecinii incintei monumentului istoric, co lungime de 200 m. 

Autoritatile publice locale competente au obligatia sa includa in planurile urbanistice 
generale si in regulementele locale de urbanism aferente zonelor functionale care includ 
monumentele istorice cu zonele lor de protectie ( zone propuse indiferent de regimul lor de 
proprietate sau de starea lor de conservare). 

In zonele de protectie se instituie servitutii de utilitate publica si reglementari speciale 
de construire prin regulamentele locale de urbanism ce se aproba odata cu planurile de 
urbanism general. 

Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de 
protectie, precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai 
in conditiile stabilite prin lege. 

Pentru aplicarea corecta a reglementarilor speciale de construire stabilite prin 
regulamentele locale de urbanism, Primaria comunei Barbatesti are obligatia sa identifice 
toate constuctiile situate in zonele de protectie, sa comunice proprietarilor acestor constructii 
situatia in care se afla si obligatiile ce le revin, si sa urmareasca aplicarea cu strictete a 
regulilor speciale instituite. 

11.2. Evidenta si clasarea monumentelor istorice 
Monumentele istorice si zonele lor de protectie sunt evidentiate in planurile urbanistice 

generale si in alte documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului. 
In scopul protejarii valorilor patrimoniu ce au determinat instituirea zonelor de protectie, 

autoritatile publice locale pot institui servitutii, pot interzice desfiintarea sau modificarea 
constructiilor, 

Calitatea de monument  istoric este marcata in mod obligatoriu, pe bunul imobil, printr-
un insemn amplasat de reprezentntii primariei, in conformitate cu normele metodologice de 
semnalizare a monumentelor istorice. 

In situatiile in care monumentele istorice au disparut din motive diferite sau daca 
acestea au suferit modificari care au facut sa-si piarda calitatile pentru care au fost declarate 
monumente istorice, se poate propune declasarea acestora de catre persoanele sau institutiile 
prevazute de lege 

O data cu declasarea oficiala a unui monument istoric si excluderea  lui din Lista 
oficiala a monumentelor istorice aprobate, zona sa de protectie dispare ca si reglementarile 
speciale de construire detaliate prin regulamentele locale de urbanism aferente planului 
urbanistic general. 

11.3. Interventii asupra monumentelor istorice 
Interventiile assupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea 

avizului emis de Ministerul Culturii si Cultelor; fac exceptie interventiile determinate de forta 
maajora, cu conditia ca modificarile sa fie reversibile. 

Interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor se refera la toate lucrarile de 
cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajari 
peisagistice, precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor 
istorice, inclusiv reparatiile curente, lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara 
de siguranta si decorativa. 

Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la 
interventiile mentionate mai sus se elibereaza numai pe baza si in conformitate cu avizul 
Ministerului Culturii si Cultelor si cu celalalte avize prevazute de lege 

Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar 
care se afla in ansamluri, situri sau zone de protectie a monumentelor istorice, se autorizeaza 
pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei si a altor avize, potrivit legii. 
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III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
 

12. Zone şi subzone funcţionale 
Zonele funcţionale stabilite conform plansei „Reglementari” a Planului urbanistic 

general sunt urmatoarele: 
„C” – zona centrală şi interes public cuprinde funcţiunile de interes general, ca şi 

locuinţele, sau alte funcţiuni compatibile cuprinse în zonă. 
"Lm" – zona de locuinţe şi interes public cuprinde locuintele, de tip rural, 

reprezentând zona rezidentială, ca şi funcţiuni complementare, care nu crează 
incompatibilităţi în zonă. 

"IS" - zona pentru institutii publice si servicii de interes general 
"CR" - zona pentru cài de comunicatie rutieră si construcţii aferente, respectiv 

pentru alte tipuri de comunicatii ( ex, feroviara) 
"IA"  -   zona unităţilor industriale şi agricole, respectiv de activitati economice  
"TE" - zona de echipare tehnico-edilitară  
"GC" - zona de gospodàrie comunală şi cimitire 
"P" - zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecţie, 

monumente istorice 
Zonele funcţionale cuprind funcţiuni cu caracter predominant, ca şi funcţiuni  

complementare specializate, identificate ca "subzone funcţionale". 
Pentru fiecare zona functionalà, prevederile Regulamentului cuprind reglementàri 

specifice, grupate în trei capitole: generalităţi, permisiuni, condiţionări şi restricţii. 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE 
 

13. “C" – Zona centrala  
13.1.  Generalitati  

 Institutii si servicii publice 

 Comert 

 Servicii profesionale , sociale si personale 

 Recreere 

 Locuinte 
13.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor : 

 institutii publice si de interes general 

 servicii publice 

 servicii profesionale, sociale si personale 

 comert, cu precadere specializat 

 spatii de recreere, plantate, spatii publice 

 activitati nepoluante si care nu necesita volum mare de transporturi 

 locuinte pentru completarea zonei, dupa asigurarea amplasamentelor pentru 
institutii 

b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: 

 prescriptiile generale la nivelul localitatii până la elaborarea unui plan urbanistic 
zonal P.U.Z. 

 inaltime admisa, conform P.U.Z. 

 aspect exterior care se va detalia in P.U.Z. cu urmatoarele elemente de 
regulament: conformare volumetrica, proportii si tratare arhitecturala, materiale. 

Aspectul si detaliile privlnd firme si mobilier urban stradal se vor stabili printr -un proiect 
care sa priveasca zona centrala in ansamblul ei. 

c) Indici maximi admisibili 

 POT = 30 % - 50 %, in functie de regimul de inaltime propus.Constructiile 
amplasate in zona centrala pot atinge valorile maxime ale procentului de ocupare, tinand 
seama si de configuratia cladirilor ca si specificul consacrat de traditie al acestei zone. 

 CUT =max.  1 ,0 ,  in functie de regimul de inaltime propus 
12.3. Condiţionări şi restricţii 

 Respectarea conditiilor privind zonele protejate  

 Pentru intreaga zona  centrala este interzisă interventia sau constructia in stiluri 
si imitatii stilistice straine zonei, atat la cladirile existente cat si la construirea unor cladiri noi. 

 Pentru  această zonă se instituie interdictie temporara de construire pana la 
aprobarea aprobarea planului urbanistic zonal dar nu mai mult de 12 luni de la data aprobarii 
P.U.G. 

 
14. "Lm" – Zona de cladiri de locuinte 
14.1.  Generalitati  

 Locuinte si functiuni complementare 

 Institutii si servicii publice 
14.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor: 

 se admit locuinte individuale - max P + 2 

 se admit constructiile necesare functiunilor complementare locuintelor 

 se admite afectarea unor spatii la parterul locuintelor sau amenajarea unor spatii 
independente pentru comert si servicii necesare pentru satisfacerea cerintelor zilnice a 
locuitorilor. 
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 se admite amplasarea unor constructii pentru activitati nepoluante si cu volum 
mic de transporturi. 

b) Conditii de amplasare si conformare a cladirilor 

 conform prescriptiilor generale la nivelul localitatii; 

 caracteristicile parcelei: 

 in cazul concesionarii se vor respecta suprafetele stabilite de Legea nr. 50 
/1991; 

 se recomanda pentru parcelele existente cu o latime pana la 12,00 m sa se 
realizeze constructii in sistem cuplat, iar pentru cele cu o latime de peste 12,00 m regim 
cuplat sau izolat. 

 inaltimea maxim admisa - P + 2 (10,00 m); 

 aspect exterior - cladirile se vor armoniza cu constructiile imediat invecinate si cu 
specificul general al zonei in care se inscriu. 

c) Indici maximi admisibili 

 POT = 30 %, in cazul unor reparcelari se vor asigura suprafetele de teren care 
sa permita  acest procent pentru o arie construita minima de 90,00 mp; 

 CUT = 0,30 - 0,90, in functie de regimul de inaltime propus (P - P+2) 
14.3. Condiţionări şi restricţii 
Nu se accepta in zona de locuit amplasarea unor unitati poluante , a unor unitati care 

genereaza trafic intens sau care prezinta riscuri tehnologice (incendiu, explozii). 
Pentru zonele afectate de riscuri naturale (inundaţii şi alunecări de teren) se instituie 

restricţii pentru construcţii noi până la realizarea lucrărilor care să elimine riscurile naturale. 
 
15. " IS" – Zone de institutii, servicii si activitati adiacente zonelor de locuit  
15.1. Generalitati  

 Scoli, gradinite, camine culturale, dispensare, biserici  
15.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor 

 institutii publice (de interes general); 

 comert de produse alimentare si nealimentare; 

 servicii de toate categoriile : profesionale (birouri, oficii), sociale (asociatii 
diverse), personale (frizerie, coafura, reparatii, spalatorii, vopsitorii, benzinarii, etc.); 

 parcaje, garaje, reparatii si intretinere auto – moto; 

 mici activitati productive nepoluante. 
b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

 conform prescriptiilor generate la nivelul localitatii; 

 regimul de înaltime se stabileste in functie de zona in care se amplaseaza 
constructia . 

c) Indici maximi admisibili , posibil a fi modificati conform prevederilor din P.U.Z. si 
regulamentul aferent 

 POT = 50 %  

 CUT = 1,0 
15.3. Condiţionării şi restricţii 
Unitatile de productie, atelierele de intretinere auto - moto, parcajele, garajele, 

spalatoriile chimice nu trebuie sa fie dispuse la distanta mai mica de 15 metri de fatadele 
locuintelor sau dotarilor publice, sa nu aiba capacitati care sa genereze un trafic intens, sa nu 
polueze chimic si fonic, sa nu utilizeze pentru depozitare terenul vizibil din circulatia publica. 

 
16. "CR" – Zona pentru cai de comunicatie ( rutiera si feroviara ) 
16.1. Generalitati  

 Cai de comunicatie si constructiile aferente  
16.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor 
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 unitati ale societatilor de transport teritoriale; 

 intreaga retea de strazi din intravilan apartinind domeniului public; 

 parcaje publice; 

 cai ferate; 

 instalatii, constructii si depozite necesare functionarii serviciilor.  
b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

 conform prescriptiilor generale la nivelul localitatii; 

 caracteristicile parcelei - conform necesitatilor tehnice, normelor specifice si 
proiectelor de specialitate; 

 aspect exterior - se recomanda ca noile cladiri sau modificarea celor existente 
sa nu afecteze prin amplasare, dimensiuni sau aspect, caracterul zonei in care se inscriu ; 

 se recomanda ca organizarea incintelor sa tina seama de imaginea prezentata 
catre căile publice;  

 se recomanda ca parcajele publice sa prezinte plantatii si sa fie inconjurate de 
garduri vii de 1,20 m inaltime. 

c) Indici admisibili, posibil a fi modificati in functie de necesitatile tehnologice: 

 POT =   50 % 

 CUT =     1,0 
16.3. Condiţionări şi restricţii 
Incintele unitatilor de transporturi vor respecta masurile si normele admisibile de 

poluare si de asigurare impotriva riscurilor de incendiu si de explozie. 
Se impune delimitarea prin garduri sau in zonele vizibile de pe drumurile publice cu 

garduri vii, a terenului aferent activitatii, in conformitate cu regulile de protectie si securitate. 
 
17. “IA”- Zona unitatilor industriale si agricole, respectiv a activitatilor economice  
17.1. Generalitati  

 unitati de productie industriala si agricola, sau orice alta activitate economica 
17.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenului 

 unităţi industriale, agro-industriale, agricole, sau alte activitati economice 
b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

 conform prescriptiilor generale la nivelul localitatii; 

 caracteristicile parcelei si inaltimea maxima admisibila conform necesitatilor 
tehnice sau normelor specifice; 

 aspectul exterior - constructiile vor avea volume simple si un aspect în 
caracterul zonei. 
c) Indici admisibili, posibili a fi modificati in functie de necesitatile tehnologice 

 POT = 50%; 

 CUT =   1,0 
17.3. Condiţionări şi restricţii 
Se interzice amplasarea unitatilor care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare 

depaseste limitele parcelei.  
Se interzice amplasarea catre drumurile publice a activitatilor care, prin natura lor, au 

un aspect dezagreabil (depozite de deseuri, de combustibili solizi, etc.). 
 
18.“TE" – Zona constructiilor aferente lucrarilor tehnico-edilitare  
18.1. Generalitati  

 constructii si echipamente pentru alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze, depozitarea deseurilor 
18.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor 

 constructii aferente lucrarilor tehnico–edilitare (alimentare cu apă, canalizare, 
gaze, platforme de deşeuri menajere) 
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b) Conditii de amplasare si conformare a constructiillor 

 conform prescriptiilor generale la nivelul localitatii ; 

 caracteristicile parcelei si inaltimea maxima admisibila conform necesitatilor 
tehnice sau normelor specifice; 

 aspectul exterior - se va asigura mascarea cu perdele de vegetatie a incintelor 
vizibile de pe drumurile publice. 
c) Indici maximi admisibili 

 POT. = nu este cazul 

 CUT. = nu este cazul 
18.3. Condiţionări şi restricţii 
Respectarea documentelor cu caracter normativ si directiv, precum si a solutiilor si 

reglementarilor propuse in proiectele de specialitate. 
 
19. “G.C”- Zona de gospodarie comunala  
19.1. Generalitati  

  cimitire 
19.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor 

 constructii si instalatii necesare bunei gospodariri a localitatii 

 cimitire 
b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

 conform prescriptiilor generate la nivelul localitatii; 

 caracteristicile parcelei si inaltimea maxima admisibila : conform necesitatilor 
tehnice sau normelor specifice; 

 aspect exterior: se va asigura mascarea cu perdele de vegetatie a incintelor 
vizibile de pe drumurile publice. 
c) Indici maximi admisibili 

 P.O.T. = nu este cazul  

 CUT. = nu este cazul 
19.3. Condiţionări şi restricţii 
Respectarea documentelor cu caracter normativ si directiv, precum si a solutiilor si 

reglementarilor propuse in proiectele de specialitate. 
 
20. "P" – Zona spatiilor verzi amenajate, perdelele de protectie, sport si 
agrement, monumente istorice  
20.1. Generalitati  

 spatii verzi amenajate, perdelele de protectie, sport si agrement , 
monumente istorice 
20.2. Permisiuni 
a) Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor 

 amenajari de parcuri, scuaruri, zone agrement; 

 amenajari pentru sport si recreere, inclusiv dotarile aferente;  

 perdele de protectie spre arterele de circulatie, intre zonele functionale 
incompatibile 

 lucrari de, protejare, conservare, restaurare si punere in valoare a 
monumentelor istorice pe baza documentatiilor intocmote si avizate conform 
legii. 
b) Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

 conform prescriptiilor generale la nivelul localitatii  ; 

 caracteristicile parcelei - nu este cazul ; 

 inaltimea maxima admisibila -10,00 m (cu posibile derogari); 

 aspect exterior - cladirile , prin localizare , dimensiuni sau aspect, sa nu 
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afecteze situl peisagistic. 
c) Indici maximi admisibili 

 P.O.T. = nu este cazul 

 CUT. = nu este cazul 
20.3. Condiţionări şi restricţii 
Pentru monumentele istorice si pentu celalalte imobile din zonele de protectie  a 

acestora (stabilita la o  distanta - raza de 200 m de la limita exterioara a 
monumentului istoric) autorizarea se va face numai in baza unor documentatii avizate de 
Ministerul Culturii si Cultelor si de catre alte institutii prevazute de lege. 

In situatiile in care monumentele istorice au disparut din motive diferite sau daca 
acestea au suferit modificari care au facut sa-si piarda calitatile pentru care au fost declarate 
monumente istorice, se va propune declasarea acestora de catre persoanele sau institutiile 
prevazute de lege 

O data cu declasarea oficiala a unui monument istoric si excluderea  lui din Lista 
oficiala a monumentelor istorice aprobate, zona sa de protectie dispare ca si reglementarile 
speciale de construire detaliate prin actualul regulament local de urbanism aferent planului 
urbanistic general. 

Suprafata ocupata de cladiri si circulatie sa nu depaseasca cumulat 15 % din suprafata. 
Amenajarea spatiilor plantate sa se faca pe principii ecologice prin recurgerea la 

vegetatie perena pentru asigurarea unor costuri de intretinere reduse si pentru a favoriza 
ecosistemele locale  

La realizarea perdelelor de protectie dinspre zone  poluante spre zona de locuit se vor 
utiliza specii rezistente la nocivitati. 

Lucrarile de protejare, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor 
istorice se vor realiza pe baza documentatiilor tehnice speciale intocmite, avizate, aprobate si 
autorizate conform legii. 
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V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 

EXTRAVILAN 
 

21. Pentru terenurile agricole TA (se aplică art.3 din R.G.U)  
Autorizarea execuţiei construcţiilor şi amenajerilor pe terenuri agricole din extravilan 

este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
construcţiilor. 

22. Pentru terenuri forestiere TF (se aplică art.5 din R.G.U) 
Autorizarea execuţiei construcţiilor şi amenajerilor  pe terenuri cu destinaţie forestieră 

este interzisă. În mod execepţional, şi  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. 

23. Pentru terenuri aflate permanent sub apă TH (se aplică art.7 din R.G.U). 
Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi 

în cuvetele lacurilor este interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, a lucrărilor necesare 
drumurilor şi căilor ferate de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de 
gospodărire a apelor. 

24. Pentru terenuri ocupate de căi de comunicaţie TC (se aplică art.18 din R.G.U). 
În zona drumurilor publice, în extravilan se pot autoriza, cu avizul conform al organelor 

de specialitate de administrate a drumurilor publice: 

 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de 
întreţinere şi de exploatare; 

 parcări şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 
funcţiunile lor de complementare : magazine, restaurante, etc);  

 conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport 
gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi 
infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen. 

25. Pentru terenuri neproductive TN 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajerilor de terenuri considerate 

neproductive este interzisă cu excepţia lucrărilor de amenajare a acestora în vederea 
reintroducerii lor în circuitul economic. 

26. Pentru terenuri cu destinaţie specială TS ( se aplică art. 6 şi art.8 din R.G.U) 
Autorizarea executării de construcţii de orice fel pe terenuri cu destinaţie specială care 

conţin resurse identificate ale subsolului este interzisă cu excepţia celor industriale necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor. 

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zone cu destinaţie specială cu 
valoare peisagistică şi protejate de interes naţional se face de către Consiliul Judeţean cu 
avizul conform al autorităţilor publice abilitate de lege. 
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VI.  UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 
 

 27. Satul MATASARI - 1  
a) U.T.R. C1/1 zona centrala a satului de centru Matasari 
Delimitari 

 nord – limita U.T.R Lm1/; 

 est – limită U T R Lm 1/; 

 sud - limita UT R Lm 1/; 

 vest – drum judetean. 
Funcţiune dominantă 

 zona centrală şi alte funcţiuni de interes public ; 

 locuinţe; 

 spaţii comerciale. 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 Construcţii existente, de instituţii publice şi servicii, locuinţe  

 Starea construcţiilor – bună si partial necorespunzatoare pentru blocurile 
de locuinte, in special pentru cele neterminate. 

 Regim de înălţime – parter, P+1 şi P+2, P+4 

 Echipare edilitară – alimentare cu apa potabila, alimentare cu  gaze 
naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie 

Disponibilitati de teren – terenuri proprietate publica a comunei, terenuri 
proprietate privata persoane fizice si juridice 

Reglementari 
Permisiuni 

 se pot autoriza construcţii pentru instituţii publice şi servicii şi locuinţe; 

 accese carosabile, pietonale, parcaje; 

 spaţii verzi adecvate. 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie  

 se va respecta profilul transversal pentru drumuri judetene, comunale si a 
strazilor exstente sau propuse 

Restrictii 

 se interzice definitiv amplasarea de unităţi cu caracter agro -industrial 
Indicatori de control 

 POT = max 50% 

 CUT = max 1,0 
b) U.T.R. Lm1/1, Lm1/’2,  Lm1/3,  Lm1/4, Lm1/5,Lm1/6,Lm1/7,Lm1/8.Lm1/9 
Delimitari 
U.T.R. – Lm1/1 (locuinte colective in blocuri si gospodarii individuale) 

 nord - limită traseu benzi transportoare 

 est – drum judetean 

 sud - limită UTR Lm 1/5 

 vest – limita UTR Lm 1/7) 
U.T.R. – Lm1/2 (locuinte individuale) 

 nord - limita benzi transportoare 

 est –  drumul judetean 

 sud – limita benzi transportoare catre UTR Lm 1/1 ) 

 vest – limita extravilan si Lm 1/5 
U.T.R. – Lm1/3 (locuinte individuale) 

 nord – limita intravilan (catre sat Bradet) 

 est – limita extravilan 

 sud – limita intravilan (catre parau) 



21 

 

 vest – drum judetean  
U.T.R. – Lm1/4 (locuinte individuale - trup izolat) 

 nord, sud, est, vest – limita extravilan 
U.T.R. – Lm1/5 (locuinte individuale) 

 nord, sud – limita intravilan (catre deal )  

 est – limita intravilan ( catre deal ) si limita UTR Lm 1/5 
U.T.R. – Lm1/6 (locuinte individuale) 

 nord – limita UTR Lm1/1 est  

 est – limita intravilan ( catre deal ) 

 sud – limita administrativ-teritoriala cu com. Dragotesti 

 vest – calea ferata 
Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 locuirea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele proprietate 
privata si locuinte colective pe terenuri proprietatea publica si privata a comunei  

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale  durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P, P+1,P+2, P+4 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa si mobila  

Disponibilitati de teren: 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent  

 suprafete de teren situate la drumuri nationale,comunale si locale 
Reglementari 
Permisiuni 
Se pot autoriza constructii de locuinte prin completari pina la trei niveluri cu regimul de 

aliniere impus prin profilele transversale ale drumurilor, in functie de categoria acestora. 
Se pot autoriza constructii de locuinte pe terenurile libere introduse in teritoriul intravilan 

prin prezenta documentatie, cu respectarea regimului de aliniere impus 
Se pot autoriza constructii pentru obiective de interes public sau alte functiuni 

compatibile cu functiunea dominanta, pe baza unor PUZ-uri  sau PUD-uri aprobate. 
Pentru monumentele istorice si pentu celalalte imobile din zonele de protectie a 

acestora (stabilita la o  distanta - raza de 200 m de la limita exterioara a monumentului istoric) 
autorizarea se va face numai in baza unor documentatii avizate de Ministerul Culturii si 
Cultelor si de catre alte institutii prevazute de lege. 

In situatiile in care monumentele istorice au disparut din motive diferite sau daca 
acestea au suferit modificari care au facut sa-si piarda calitatile pentru care au fost declarate 
monumente istorice, se va propune declasarea acestora de catre persoanele sau institutiile 
prevazute de lege 

O data cu declasarea oficiala a unui monument istoric si excluderea  lui din Lista 
oficiala a monumentelor istorice aprobate, zona sa de protectie dispare ca si reglementarile 
speciale de construire detaliate prin actualul regulament local de urbanism aferent planului 
urbanistic general. 

Regim de inaltime P – P+2 
Echipare edilitara – se propune extinderea  alimentarii cu apa in sistem 

centralizat, canalizarea apelor uzate si extinderea alimentarii cu gaze naturale  
Amplasarea fata de arterele de circulatie – se vor respecta profilele 

transversale pentru drumurile din zona 
Restrictii 

 in zonele traversate de retele edilitare (alimentarea cu apa potabila, 
canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie 
subterana ) se instituie restrictie definitiva de construire pe culoarele aferente 
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traseelor acestor retele. Interdictia inceteaza odata cu dezafectarea retelelor. 

 se impun masuri de amenajare si intretinere a spatiilor plantate  
Indicatori de control 

 POT = max 30 %– zona de locuit 

 CUT = max 0,9 
U.T.R. – Lm1/7, Lm1/’8,  Lm1/9 ( UTR – uri cu restrictii de construire ) 
U.T.R. – Lm1/7 ( locuinte individuale – zona cu restrictie de construire ) 

 nord, sud, est - limita  extravilan (catre deal ) 

 est – limita UTR Lm1/2 
U.T.R. – Lm1/8 ( locuinte individuale – zona cu restrictie de construire ) ) 

 nord, est – limita UTR Lm1/5 

 sud, est - limita extravilan (zona de alunecari) 
U.T.R. – Lm1/9 (locuinte individuale – zona cu restrictie de construire) 

 nord, sud, est, vest - limita extravilan (catre deal) 
Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 lociurea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele proprietate 
privata si locuinte colective pe terenuri proprietatea publica si privata a comunei  

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P, P+1,P+2, P+4 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa si mobila 

 Disponibilitati de teren : 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent 

 suprafete de teren situate la drumuri nationale,comunale si locale 
Reglementari 
Permisiuni 
Se pot autoriza numai lucrari de intretinere si reparatii a constructiilor existente   
Regim de inaltime 
Echipare edilitara 
Amplasarea fata de arterele de circulatie  
Restrictii 
Sunt interzise orice fel de lucrari noi 
Indicatori de control 
c) U.T.R. IS1/1 – IS 1/21 
Delimitari 
U.T.R. – IS1/1 (primarie) 

 nord si est– drum comunal 

 sud –limita UTR Lm 1/1 

 vest –limita UTR Lm 1/1 
U.T.R. – IS1/2 (colegiu industrial) 

 nord – limita UTR Lm 1/1 

 sud – limita UTR IS  1/11 (gradinita ) 

 est – limita UTR Lm 1/1 

 vest – paraul Jilt 
U.T.R. – IS1/3 (scoala gimnaziala) 

 nord – limita UTR Lm1/8 ( biserica monument istoric )  

 sud  - drum de acces local 

 est limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum ludetean 
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UTR – IS1/4 (casa de cultura) in executie 

 nord, est – Limita UTR Lm 1/1 

 sud – drum acces local 

 vest – drum judetean  
U.T.R. – IS1/5 (casa de cultura miniera) 

 nord, sud, est– Limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. – IS1/6 (politia) 

 nord, sud, est – limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. – IS1/7 (biserica noua) 

 nord, sud, est– limita UTR Lm1/1 

 vest – drum ludetean 
UTR – IS1/8 (biserica- monument istoric)  

 nord, sud, est – Limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean  
U.T.R - IS1/9 (spital si dispensar uman) 

 nord, sud, est– Limita UTR Lm 1/1 

 vest – dum de acces local 
U.T.R. – IS1/10 (biblioteca) 

 nord, sud,est – limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. – IS1/11 ( gradinita ) 

 nord – limita UTR IS 1/2 ( colegiu industrial ) 

 sud  - limita UTR Lm 1/1 

 est -  limita UTR Lm 1/1 

 vest – paraul Jilt 
UTR – IS1/12 (internat scolar)  

 nord – drum acces 

 sud, est, vest – limita UTR Lm1/1 
U.T.R. – IS1/13 (atelier scoala) 

 nord – drum local 

 sud, est –limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. – IS1/14 (dispensar veterinar) 

 nord – drum acces 

 sud, vest – limita UTR Lm1/1 

 est – limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. – IS1/15 (posta) 

 nord, sud, est– limita UTR Lm1/1 

 vest – drum ludetean 
UTR – IS1/16 (fosta primarie) - nefolosita 

  nord, sud, est – Limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean 
UTR – IS1/17 (biserica catolica) 

 nord – drum acces 

 sud, est– limita UTR Lm 1/1 

 vest – drum judetean  
U.T.R. – IS1/18 (biserica culte 1) 

 nord, est, vest– Limita UTR Lm1/1 

 sud – drum acces 
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U.T.R. – IS1/19 (biserica culte 2) 

 nord,sud – limita UTR Lm 1/1 

 est – drum judetean 

 vest – paraul Jilt 
U.T.R. – IS1/20 (biserica culte 3) 

 nord, sud, est – limita UTR Lm1/4 

 vest – drum ludetean 
UTR – IS1/21 (statie benzina) 

 nord, est – Limita UTR Lm 1/1 

 sud – drum acces local 

 vest – drum judetean  
Funcţiune dominantă 

 servicii publice – invatamant, sanatate, cultura, administratie, servicii  
comunale 

Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri publice stare bună 

 regim de înălţime P, P+1 

 echipare edilitară – alimentare cu apa potabila, canalizare alimentare cu 
gaze naturale, alimentare cu energie electrică, telefonie, colectarea deseurilor 

 disponibilităţi de teren – incinta instititiilor publice, proprietatea publică a  
comunei, incintele celorlalte institutii publice. 

Reglementări 

 se pot autoriza numai lucrări de extindere si dezvoltare, reabilitare, 
reparaţii a institutiilor publice  

 regim de înălţime-parter, P+2 ( respectiv regimul de inaltime existent) 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă profilul pentru drumurile la care au acces     

 nu există restricţii de construire  
Indicatori de control  

 POT = max 50%; 

 CUT = max 1,0. 
d) U.T.R. IA1/1, IA1/2,IA1/3 
Delimitari 
U.T.R. – IA1/1 ( spatii de depozitare) 

 nord, sud -  limita extravilan; 

 est – calea ferata; 

 vest – paraul Jilt. 
U.T.R. – IA1/2 ( activitati miniere) 

 nord, sud, vest -  limita carierelor Jilt Nord si Lilt Sud 

 est – paraul Jilt 
U.T.R. – IA1/3 ( fabrica de paine) constructie in executie abandonata 

 nord, sud – Limita UTR Lm 1/1; 

 est  - drum judetean; 

 vest – paraul Jilt. 
Funcţiune dominantă 

 activităţi de producţie pe terenuri si în spaţii special construite 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri de producţie în stare bună si mediocra  

 regim de înălţime P, P+1 

 campuri miniere cu lucrari specifice de productie, inchidere sau redare a 
terenurilor in circuitul economoi 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică, telefonie, apa  
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potabila si industriala, canalizarea apelor uzate menajere si industriala,colectare si 
depozitarea  deseurilor manajere si industriale 

Disponibilităţi de teren – incintele unităţilor, terenuri proprietate  privată 
Reglementări 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări de exploatare miniera si  lucrari conexe 
acestora, reparaţii şi extinderi ale clădirilor existente pentru activităţi productive 

 regim de înălţime-parter 
Restricţii 

 se interzic activităţi care depasesc nivelul aprobat privind  noxele care 
afecteaza calitatea mediului 

Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă retragerea existentă faţă de drumurile din  zona 
Indicatori de control  

 POT = 50 – 100 % in functie de specificul lucrarilor 

 CUT = max 1,0 
e) U.T.R.  P1/1,P1/2,P1/3,P1/4 
Delimitari 
U.T.R. – P1/1 (parc si zona  agrement amenajata) 

 nord, vest– limita UTR Lm1/1 

 est - drum judetean 

 sud – limita UTR P1/2 ( baza sportiva) 
U.T.R. – P1/2 (baza sportiva) 

 nord, sud, vest – limita UTR Lm1/1 

 est - drum judetean 
U.T.R. – P1/3 (zona  agrement propusa) 

 nord, est, vest – limita UTR Lm1/1 

 sud – drum acces 
U.T.R. – P1/4 (stadion amenajat) 

 nord – drum acces 

 sud, est, vest – limita incinta stadion 
U.T.R. – biserica monument istoric – vezi UTR IS1/8 
Funcţiune dominantă 

 sport, turism, agrement, monumente istorice 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 terenuri amenajate special pentru sport, agrement, incinte ale monumentelor 
istorice protejate 

Reglementări   
Permisiuni 

 se autorizează numai dotări şi amenajări pentru sport, turism, recreiere şi 
agrement,  sau lucrari de protejare, restaurare si conservare a monumentelor istorice 

f) U.T.R. GC1/1, 
Delimitari 
U.T.R. – GC1 (cimitir) 

 nord, est - limita extravilan 

 sud – drum local 

 vest – limita UTR Lm1/2 
Funcţiune dominantă 

 gospodărie,  cimitire 
Aprecieri asupra fondului construit existent - nu este cazul 

 echipare edilitară  alimentare cu apa potabila si energie electrica  

 disponibilităţi de teren – rezerve de teren limitate 
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Reglementări 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai  lucrari ce raspund la funcţiunea cimitir 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri  
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se vor respecta profilele pentru străzi rurale 
Regim de înălţime - nu este cazul 
Restricţii – nu se evidenţiază restricţii de construire 
Indicatori de control – nu este cazul 
g) U.T.R. TE1/1, TE1/2, TE1/3,TE1/4, TE1/5, TE1/6 
Delimitari 
U.T.R TE1/1 –(statie de reglare – masurare gaze naturalle) 

 nord, sud – limita UTR Lm1/1; 

 est – drum judetean; 

 vest – limita UTR IS1/11 (gradinita) 
U.T.R TE1/2 –(gospodaria de apa – colegiu industrial) 

 nord – limita UTR TE1/1 ( statie reglare gaze) 
U.T.R. TE1/3 – (statie epurare) pe teritoriul comunei Dragotesti 

 nord, sud, est, vest  - extravilan com Dragotesti 
U.T.R. TE1/4 – (centrala termica 1) 

 nord, sud, est, vest  - Limita UTR Lm1/1 
U.T.R. TE1/5 – (centrala termica 1) 

 nord, sud, est, vest  - Limita UTR Lm1/1 
U.T.R. TE1/6 – (centrala termica 1) 

 nord, sud, est, vest  - Limita UTR Lm1/1 
Funcţiune dominantă 

 satatie de reglare – masurare gaze naturale ( TE 1/1 ), gospodarie de apa 
put forat pentru Colegiu (TE 1/2), statie de epurare ape uzate menajere ( TE 1/3)  

Aprecieri asupra fondului construit existent  

 construcţii şi echipamente tehnice de echipare tehnico -edilitară 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă 
potabilă 

 disponibilităţi de teren – suprafeţe de teren în cadrul incintelor propuse. 
Reglementări :  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări specificce activităţilor de bază ale incintelor. 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri. 

 regim de înălţime - nu este cazul 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 respectarea retragerilor existente şi a celor stabilite prin profilele la drumurile de 
acces 

Indicatori de control nu este cazul 
h) UTR CR 1/1 
Delimitari 
U.T.R. CR 1/1 (suprafata ocupata de caile de comunicatie rutiere) 

 nord; 

 sud; 

 est; 

 vest – limita intravilanelor; 
U.T.R. CR 1/2 (suprafata ocupata de caile ferate) 

 nord, sud, est, yest – limita intravilanelor 
Functiunea dominanta 
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 Circulatie rutiera si feroviara 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 nu este cazul 
Reglementari 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari ce raspund la functiunea respectiva 
Amplasarea fata de arterele de circulatie  - nu este cazul 
Regim de inaltime  nu este cazul 
Restrictii – se vor autoriza lucrari ce respecta normele de protectie pentru zonele de 

locuit invecinate 
Indicatori de control - nu este cazul 
 
27. Satul BRADET - 2  
a) U.T.R. Lm2/1, Lm2/2  
Delimitari 
U.T.R. – Lm2/1 

 nord - limită intravilan (spre nord catre Bradetel si spre sud catre 
Matasari) 

 est - limita UTR,  lucrari miniere 

 vest - limita intravilan (catre deal) 
U.T.R. – Lm2/2 

 nord, sud, est, vest - limită intravilan (amplasat la sud – estul satului, 
catre Matasari) 

Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieriasupra fondului construit existent 

 locuirea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele proprietate 
privata 

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P – P+1 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, alimentare cu gaze 
naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa 

Disponibilitati de teren: 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent  

 suprafete de teren situate la drumurile national, si locale 
Reglementari 
Permisiuni 

 se pot autoriza constructii de locuinte prin completari pina la trei  niveluri 
cu regimul de aliniere impus prin profilele transversale ale drumurilor in functie de 
categoria acestora. 

 se pot autoriza constructii de locuinte pe terenurile libere introduse in 
teritoriul intravilan prin prezenta documentatie, cu respectarea regimului de aliniere 
impus 

 se pot autoriza constructii pentru obiective de interes public sau alte 
functiuni compatibile cu functiunea dominanta, pe baza unor PUZ-uri  sau PUD-uri 
aprobate 

Regim de inaltime P – P+2 
Echipare edilitara – se propune extinderea alimentarii cu apa in sistem 

centralizat, canalizarea apelor uzate si extinderea alimentarii cu gaze naturale , pe 
toate strazile satului 

Amplasarea fata de arterele de circulatie – se vor respecta profilele 
transversale pentru drumurile din zona 
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Restrictii 

 in zonele traversate de retele edilitare (alimentarea cu apa potabila, 
limentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrica, telefonie subterana ) se 
instituie restrictie definitiva de construire pe culoarele aferente traseelor acestor 
retele. Interdictia inceteaza odata cu dezafectarea retelelor.  

 se impun masuri de amenajare si intretinere a spatiilor plantate  
Indicatori de control 

 POT = max 30 – zona de locuit 

 CUT = max.0,9 
b) U.T.R. IS2/1, IS 2/2, IS 2/3, IS 2/4, IS 2/5, IS 2/6 
U.T.R. – IS2/1 (scoala gimnaziala) 
Delimitari 

 nord – drum acces  

 sud si est –limita UTR Lm 2/1 

 vest –drum judetean 
U.T.R. IS2/2 (scoala primara) - nefolosita 
Delimitari 

 nord, vest – limita UTR Lm 2/1 

 sud –limita UTR IS 2/ 3( gradinita) 

 vest –drum judetean 
U.T.R. IS2/3 (gradinita) - nefolosita 
Delimitari 

 nord – limita UTR IS2/2 (scoala primara) 

 sud – limita UTR IS2/4 (camin cultural) 

 vest –limita UTR Lm 2/1 

 est – drum judetean 
U.T.R. IS2/4 (camin cultural) 
Delimitari 

 nord – limita UTR IS2/3(gradinita) 

 sud si est –limita UTR Lm 2/1 

 vest – drum judetean 
U.T.R. IS2/5 (biserica 1) 
Delimitari 

 nord, vest – limita UTR Lm2/1 

 sud- drum acces 

 est limita UTR GC2/1 
U.T.R. IS2/6 (biserica 2) 
Delimitari 

 nord, sud - limita UTR Lm2/1 

 est –limita UTR GC2/2 

 vest – drum judetean 
c) U.T.R. IA2/1 
Delimitari 
U.T.R. – IA 2/1 (lucrari miniere) 

 nord, sud, vest – limita carierei Jilt Nord 

 est - limita UTR Lm 2/1 si extravilan 
Funcţiune dominantă 

 activităţi de producţie pe terenuri si în spaţii special construite 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri de producţie în stare bună si mediocra  

 regim de înălţime P 

 campuri miniere cu lucrari specif ice de productie, inchidere sau redare a 
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terenurilor in circuitul economic 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică, telefonie , apa 
potabila si industriala, canalizarea apelor uzate menajere si industriala,colectare si 
depozitarea deseurilor manajere si industriale 

 disponibilităţi de teren – incintele unităţilor, terenuri proprietate privată 
Reglementări 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări de exploatare miniera si lucrari conexe 
acestora, reparaţii şi extinderi ale clădirilor existente pentru activităţi productive  

 regim de înălţime-parter 
Restricţii 

 se interzic activităţi care depasesc nivelul aprobat privind  
noxele care afecteaza calitatea mediului 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă retragerea existentă faţă de drumurile din zona 
Indicatori de control  

 POT = 50 – 100 % in functie de specificul lucrarilor 

 CUT = max 1,0 
d) U.T.R.  GC2/1, GC2/2 
Delimitari 
U.T.R. – GC2/1 (cimitir 1) 

 Nord, est - limita extravilan 

 sud – drum local 

 vest – limita UTR TE GC 2/1 
U.T.R. – GC2/2 (cimitir 2) 

 nord, sud- limita UTR Lm2/1 

 est – limita intravilan (catre deal) 

 vest – drum judetean 
Funcţiune dominantă 

 gospodărie, cimitire 
Aprecieri asupra fondului construit existent  - nu este cazul 

 echipare edilitară  alimentare cu apa potabila si energie electrica  

 disponibilităţi de teren – rezerve de teren limitate 
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai  lucrari ce raspund la funcţiunea cimitir 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri  
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se vor respecta profilele pentru străzi rurale 
Regim de înălţime  - nu este cazul 
Restricţii – nu se evidenţiază restricţii de construire 
Indicatori de control – nu este cazul 
e) U.T.R. TE2/1, TE2/2 
Delimitari 
U.T.R TE2/1 –(rezervor apa potabila 5000 mc) – trup izolat 

 nord, est si vest– limita extravilan 

 sud – drum local de acces 

 est – limita UTR GC 1/1 
U.T.R2/2–(statie de transformare) – trup izolat 

 nord, est, vest  - extravilan 

 sud – drum local de acces 
Funcţiune dominantă 
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 rezervor apa 5000 mc (TE 2/1), statie de transformare ( TE 2/2) 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 construcţii şi echipamente tehnice de echipare tehnico -edilitară   

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă 
potabilă 

Disponibilităţi de teren – suprafeţe de teren în cadrul incintelor  propuse.  
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări specificce activităţilor de bază ale incintelor. 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri. 

 regim de înălţime - nu este cazul 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 respectarea retragerilor existente şi a celor stabilite prin profilele la drumurile de 
acces 

Indicatori de control nu este cazul 
 
29. Satul BRADETEL - 3 
a) U.T.R. Lm3/1, Lm3/2 
Delimitari 
U.T.R. – Lm3/1 

 nord  - limită intravilan ( catre deal) 

 est – intravilan ( catre Bradet ) 

 sud - limită UTR IA3/1 (lucrari miniere) 

 vest – limita UTR Lm3/2 (restrictionata pentru lucrari miniere) 
U.T.R. – Lm3/2 (restrictionata pentru lucrari miniere) 

 nord  - limită intravilan (catre deal) 

 est – limita intravilan (catre Motru) 

 sud - limită UTR IA3/1 (lucrari miniere)  

 vest – limita UTR Lm3/1 
Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 locuirea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele proprietate 
privata 

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P – P+1 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, alimentare cu gaze 
naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa 

Disponibilitati de teren: 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent  

 suprafete de teren situate la drumuri national, judetean si locale 
Reglementari nunai pentru Lm3/1 
Permisiuni 

 se pot autoriza constructii de locuinte prin completari pina la trei niveluri 
cu regimul de aliniere impus prin profilele transversale ale drumurilor in functie de 
categoria acestora numai in UTR Lm 3/1 

 se pot autoriza constructii de locuinte pe terenurile libere introduse in 
teritoriul intravilan prin prezenta documentatie, cu respectarea regimului de aliniere 
impus, numai pentru Lm3/1 

 se pot autoriza constructii pentru obiective de interes public sau alte 
functiuni compatibile cu functiunea dominanta, pe baza unor PUZ-uri  sau PUD-uri 
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aprobate, numai pentru Lm3/1 
Regim de inaltime P – P+2 
Echipare edilitara – se propune extinderea alimentarii cu apa in sistem 

centralizat, canalizarea apelor uzate si extinderea alimentarii cu gaze naturale 
Amplasarea fata de arterele de circulatie – se vor respecta profilele 

transversale pentru drumurile din zona 
Restrictii 

 in zonele traversate de retele edilitare (alimentarea cu apa potabila, 
alimentarea cu gaze naturale, alimentarea  cu energie electrica, telefonie subterana ) 
se instituie restrictie definitiva de construire pe culoarele aferente traseelor acestor 
retele. Interdictia inceteaza odata cu dezafectarea retelelor.  

 se impun masuri de amenajare si intretinere a spatiilor p lantate 
Indicatori de control 

 POT = max 30% – zona de locuit 

 CUT = max.0,9 
Reglementari pentru Lm3/1 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari de intretine si reparatii la constructii de 
locuinte si anexe gospodaresti 

Restrictii 

 in zonele afectate de lucrarile miniere se instituie restrictie definitiva de 
construire pentru orice categorie de lucrari.  

b) U.T.R. IS3/1, IS3/2  
Delimitari 
U.T.R. – IS3/1 (scoala) - nefolosita 

 nord,est, vest – limita UTR Lm 3/1 

 sud - drum comunal 
U.T.R. – IS3/2 (biserica) 

 nord – drum comunal 

 sud, vest – limita UTR Lm 3/1 

 est –limita UTR GC 3/1 
Funcţiune dominantă 

 servicii publice – scoli, biserici 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri publice stare bună 

 regim de înălţime P, P+1 

 echipare edilitară – alimentare cu apa potabila, alimentare cu gaze 
naturale, alimentare cu energie electrică, telefonie  

 disponibilităţi de teren – incinta scolilor si gradinitei, incintele celorlalte 
institutii publice, proprietatea publică a comunei. 

Reglementări 

 se pot autoriza numai lucrări de reparaţii şi extindere a institutiilor publice 
si de punere in valoare a monumentelor istorice pe baza unor documentatii avizate de 
Ministerul Culturii si Cultelor 

 regim de înălţime-parter, P+1 ( respectiv regimul de inaltime existent) 

 zonele protejate si de protectie a monumentelor istorice se stabilesc la 
limitele incintelor existente 

Amplasarea faţă de arterele de circulati 

 se respectă profilul pentru drumurile la care au acces     

 nu există restricţii de construire  
Indicatori de control  

 POT = max 50% 
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 CUT = max 1,0 
c) U.T.R.  IA3/1 
Delimitari 
U.T.R. – IA 3/1 (lucrari miniere) 

 nord - limita UTR Lm 3/1 si extravilan 

 sud, est vest – limita carierei Jilt Nord 
Funcţiune dominantă 

 activităţi de producţie pe terenuri si în spaţii special construite 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 clădiri de producţie în stare bună si mediocra  

 regim de înălţime P 

 campuri miniere cu lucrari specifice de productie, inchidere sau redare a 
terenurilor in circuitul economic 

 echipare edilitară – alimentare cu energie e lectrică, telefonie, apa 

 potabila si industriala, canalizarea apelor uzate menajere si 
industriala,colectare si depozitarea  deseurilor manajere si industriale  

Disponibilităţi de teren – incintele unităţilor, terenuri proprietate  privată 
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări de exploatare miniera si  lucrari conexe 
acestora, reparaţii şi extinderi ale clădirilor existente pentru activităţi productive  

 regim de înălţime-parter 
Restricţii 

 se interzic activităţi care depasesc nivelul aprobat privind noxele care 
afecteaza calitatea mediului 

Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă retragerea existentă faţă de drumurile din  zona 
Indicatori de control  

 POT = 50 – 100 % in functie de specificul lucrarilor 

 CUT = max 1,0 
d) U.T.R. GC 3/1 
Delimitari 
U.T.R. – GC3/1 (cimitir) 

 nord, est - limita UTR Lm 3/1; 

 sud – limita extravilan; 

 vest – limita UTR IS3/2; 
Funcţiune dominantă 

 gospodărie,  cimitire. 
Aprecieri asupra fondului construit existent  - nu este cazul 

 echipare edilitară  alimentare cu apa potabila si energie electrica 

 disponibilităţi de teren – rezerve de teren limitate 
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai  lucrari ce raspund la funcţiunea cimitir 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri  
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se vor respecta profilele pentru străzi rurale 
Regim de înălţime  - nu este cazul 
Restricţii – nu se evidenţiază restricţii de construire 
Indicatori de control – nu este cazul 
e) U.T.R. TE3/1 
Delimitari 
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U.T.R TE3/1 (statie reglare masurare gaze ) 

 nord, sud, vest – limita UTR 3/1 

 sud – drum comunal 
Funcţiune dominantă 

 statie de reglare – masurare gaze (TE 3/1) 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 construcţii şi echipamente tehnice de echipare tehnico-edilitară; 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă 
potabilă, alimentare cu gaze naturale; 

 disponibilităţi de teren – suprafeţe de teren în cadrul incintelor  propuse.  
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări specificce activităţilor de bază ale incintelor. 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri. 

 regim de înălţime - nu este cazul 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 respectarea retragerilor existente şi a celor stabilite prin profilele la drumurile de 
acces 

Indicatori de control nu este cazul 
 

29. Satul CROICI – 4 
a) U.T.R. Lm4/1, Lm4/2 
Delimitari 
U.T.R. – Lm4/1 

 Nord, est - limită extraviln ( catre deal) 

 sud - limită UTR IA4/11 (lucrari miniere)  

 vest – limita UTR Lm4/2 ( restrictionata pentru lucrari miniere) 
U.T.R. – Lm3/2 ( restrictionata pentru lucrari miniere) 

 nord, sud  - limită UTR IA 4/1 ( lucrari miniere)  

 est – limita extravilan 

 vest – limita UTR Lm4/1 
Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 lociurea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele  proprietate 
privata 

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale  durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P – P+1 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, alimentare cu gaze 
naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa 

Disponibilitati de teren: 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent  

 suprafete de teren situate la drumuri national, judetean si  locale 
Reglementari nunai pentru Lm4/1 
Permisiuni 

 se pot autoriza constructii de locuinte prin completari pina la trei niveluri 
cu regimul de aliniere impus prin profilele transversale ale drumurilor in functie de 
categoria acestora 

 se pot autoriza constructii de locuinte pe terenurile libere introduse in 
teritoriul intravilan prin prezenta documentatie, cu respectarea regimului de aliniere 
impus 
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 se pot autoriza constructii pentru obiective de interes public sau alte 
functiuni compatibile cu functiunea dominanta, pe baza unor PUZ-uri  sau PUD-uri 
aprobate. 

Regim de inaltime P – P+2 
Echipare edilitara – se propune extinderea alimentarii cu apa in sistem 

centralizat, canalizarea apelor uzate si extinderea alimentarii cu gaze naturale  
Amplasarea fata de arterele de circulatie – se vor respecta profilele 

transversale pentru drumurile din zona 
Restrictii 

 in zonele traversate de retele edilitare (alimentarea cu apa potabila,  
alimentarea cu gaze naturale, alimentarea  cu energie electrica, telefonie 

subterana ) se instituie restrictie definitiva de construire pe culoarele aferente 
traseelor acestor retele. Interdictia inceteaza odata cu dezafectarea retelelor.  

 se impun masuri de amenajare si intretinere a spatiilor plantate  
Indicatori de control 

 POT = max 30% – zona de locuit 

 CUT = max.0,9 
Reglementari pentru Lm3/1 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari de intretine si reparatii la constructii de 
locuinte si anexe gospodaresti 

Restrictii 

 in zonele afectate de lucrarile miniere se instituie restrictie definitiva de  
construire pentru orice categorie de lucrari.  
b) U.T.R. IS4/1, IS4/2,IS4/3 
Delimitari 
U.T.R. – IS4/1 (scoala primara) 

 nord – limita intravilan 

 sud – limita UTR IS4/2 si IS4/3 

 est, vest– limita UTR Lm4/2 
U.T.R. – IS4/2 (gradinita) 

 nord – limita UTR IS4/1 

 sud – drum comunal 

 est – limita UTR Lm 4/1 

 vest – limita UTR IS 4/3 
U.T.R. – IS4/3 (biserica) 

 nord – limita UTR IS4/1 

 sud – drum comunal 

 est – limita UTR IS4/2 

 vest – limita UTR Lm 4/1 
Funcţiune dominantă 

 servicii publice – şcoală,  biserica 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri publice stare bună 

 regim de înălţime P 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică  
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza constructii pentru dotari de interes public  

 accese carosabile, pietonal, parcaje; 

 spatii verzi adecvate 
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 
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 se vor  respecta profilele transversale pentru drumurile din zona   
Indicatori de control  

 POT = max 50% 

 CUT = max 1,0 
c) U.T.R.  IA4/1 
Delimitari 
U.T.R. – IA 4/1 (lucrari miniere) 

 nord, sud, est vest – limita carierei Jilt Sud 
Funcţiune dominantă 

 activităţi de producţie pe terenuri si în spaţii special construite 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri de producţie în stare bună si mediocra  

 regim de înălţime P 

 campuri miniere cu lucrari specifice de productie, inchidere sau redare a 
terenurilor in circuitul economoi 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică, telefonie, apa  
potabila si industriala, canalizarea apelor uzate menajere si industriala,  colectare si 
depozitarea deseurilor menajere si industriale 

Disponibilităţi de teren – incintele unităţilor, terenuri proprietate  privată 
Reglementări  
Permisiuni   

 se pot autoriza numai lucrări de exploatare miniera si  lucrari conexe 
acestora, reparaţii şi extinderi ale clădirilor existente pentru activităţi productive  

 regim de înălţime-parter 
Restricţii 

 se interzic activităţi care depasesc nivelul aprobat privind  noxele care 
afecteaza calitatea mediului 

Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă retragerea existentă faţă  de drumurile din zona 
Indicatori de control  

 POT = 50 – 100 % in functie de specificul lucrarilor 

 CUT = max 1,0 
d) U.T.R.  GC4/1 
Delimitari U.T.R. – GC4/1 (cimitir) 

 nord, est vest -extravilan 

 est,- limita UTR IS 4/2 
Funcţiune dominantă 

 gospodărie comunală ,  cimitir 
Aprecieri asupra fondului construit existent   

 nu există echipare edilitară  

 disponibilităţi de teren – in limita incintei pentru lucrari specifice. 
Reglementări  
Permisiuni 

 se pot autoriza lucrari numai  pentru funcţiunea cimitir 

 accese carosabile, pietonale, parcaje, spaţii plantate, împrejmuiri  
Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se vor respecta profilul pentru străzi rurale 
Regim de înălţime - nu este cazul 
Restricţii – nu se evidenţiază restricţii de construire 
Indicatori de control – nu este cazul 
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31. Satul RUNCUREL 5 

a) UTR Lm5/1  
Delimitari 
U.T.R. – L5/1 (restrictionata pentru lucrari miniere) 

 nord, sud, est, vest - limită UTR IA 5/1 (lucrari miniere) 
Functiune dominanta 

 zona de locuinte si functiuni complementare 
Aprecieri asupra fondului construit existent 

 lociurea este reprezentata prin locuinte individuale, pe parcele  proprietate 
privata 

 constructiile sunt executate in proportie de 80% din materiale  durabile si 
au o stare constructiva buna 

 regimul de inaltime este de P – P+1 

 echiparea edilitara –alimentare cu apa potabila, alimentare cu gaze 
naturale, alimentare cu energie electrica, telefonie fixa 

Disponibilitati de teren: 

 parcele de teren situate in cadrul construit existent  

 suprafete de teren situate la drumuri national, judetean si locale 
Reglementari  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari de intretine si reparatii la constructii de 
locuinte si anexe gospodaresti 

Restrictii 

 in zonele afectate de lucrarile miniere se instituie restrictie definitiva  de 
construire pentru orice categorie de lucrari. 

b) UTR IS5/1, IS5/2, IS5/3 
Delimitari 
UTR IS5/1 (scoala) 

 nord, vest – limita UTR Lm 5/1 

 sud – drum comunal 

 est – drum acces 
UTR IS5/2 – (fosta primarie) 

 nord, est, vest – limita UTR Lm 5/1 

 sud – drum comunal 
UTR IS5/3 (biserica monument istoric, trup izolat) 

 sud, est, vest – limita extravilan 

 nord – limita UTR GC5/1 
Funcţiune dominantă 

 Dotari de interes public – scoala, biserica ( monument istoric) 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 cladiri publice si private  in stare buna; 

 echiparea edilitara – alimentare cu energie electrica; 
Reglementari  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari de intretine si reparatii la constructii 
existente 

Restrictii 

 in zonele afectate de lucrarile miniere se instituie restrictie definitiva  de 
construire pentru orice categorie de lucrari.  

c) U.T.R. IA5/1 
Delimitari 
U.T.R. – IA 5/1 (lucrari miniere) 
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 nord, sud, est vest – limita carierelor Jilt Nord si Rosiuta 
Funcţiune dominantă 

 activităţi de producţie pe terenuri si în spaţii special construite 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 clădiri de producţie în stare bună si mediocra  

 regim de înălţime P 

 campuri miniere cu lucrari specifice de productie, inchidere sau redare a 
terenurilor in circuitul economoi 

 echipare edilitară – alimentare cu energie electrică, telefonie, apa 
potabila si industriala, canalizarea apelor uzate menajere si industriala,colectare si 
depozitarea  deseurilor manajere si industriale 

Disponibilităţi de teren – incintele unităţilor, terenuri proprietate  privată 
Reglementări 
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrări de exploatare miniera si  lucrari conexe 
acestora, reparaţii şi extinderi ale clădirilor existente pentru activităţi productive  

 regim de înălţime-parter 
Restricţii 

 se interzic activităţi care depasesc nivelul aprobat privind noxele care 
afecteaza calitatea mediului 

Amplasarea faţă de arterele de circulatie 

 se respectă retragerea existentă faţă de drumurile din  zona 
Indicatori de control  

 POT = 50 – 100 % in functie de specificul lucrarilor 

 CUT = max 1,0 
d) U.T.R. GC5/1 
Delimitari 
U.T.R. – GC5/1 (cimitir) 

 nord, est vest -extravilan 

 est,- limita UTR Lm5/1 
Funcţiune dominantă 

 gospodărie comunală ,  cimitir 
Aprecieri asupra fondului construit existent   

 nu există echipare edilitară  

 disponibilităţi de teren – in limita incintei pentru lucrari specifice. 
Reglementari  
Permisiuni 
Vor fi permise deshumarile dupa programul de extindere a lucrarilor miniere si 

cu aprobarile legale 
Restrictii 
Se interzic inhumarile si orice alt fel de lucrari 
e) U.T.R. P5/1 
Delimitari 
U.T.R. – P5/1 (casa – cula Eftimie Nicolaescu) 

 nord, sud, est,  vest– limita UTR Lm5/1 
Funcţiune dominantă 

 monumente istorice - culte 
Aprecieri asupra fondului construit existent  

 Cladirea cu regim  de inaltime P+1 intr-o stare de degradare accentuata si care 
nu mai permite restaurarea acesteia.  

Reglementari  
Permisiuni 

 se pot autoriza numai lucrari de stramutare a monumentului istoric , 
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intretine si reparatii la constructii existente 
Restrictii 

 in zonele afectate de lucrarile miniere se instituie restrictie definit iva de 
construire pentru orice categorie de lucrari.  

U.T.R. – biserica monument istoric – vezi UTR IS1/8 
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VII.  UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 
În activitatea de valorificare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale 

de urbanism se identifică mai întâi UTR-ul în care se înscrie solicitantul de certificat de 
urbanism şi de autorizaţie de construire. Se extrag ulterior, în mod obligatoriu, prescripţiile din 
regulamentul local de urbanism privind oportunitatea şi condiţiile de amplasare şi realizare a 
obiectivului propus. 

Aplicarea politicii urbane privind desfăşurarea în continuare a activităţii de construire va 
urmări respectarea strictă a prevederilor legale, acţiune care începe cu cunoaşterea 
termenilor uzuali în activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

 
Urmărirea aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 

aprobate 
Urmărirea aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate 

se face prin compartimenetele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor județene, 
municipale, orășenești și comunale, după caz, precum și de Inspectoratul de Stat în 
Construcții. 

Aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate se 
asigură prin eliberarea certificatului de urbanism. 

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care 
autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic 
și tehnic al imobilelor și conditiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții 
imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii. 

Certficatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitație a lucrărilor de 
proiectare și de execuție a lucrărilor publice, precum și pentru întocmirea documentațiilor 
cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel putin 3 parcele. 
În cazul vanzării sau cumparării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informații privind 
consecințele urbanistice ale operațiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în 
acest caz, facultativă. 

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau 
juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor cărora ii este supus 
respectivul bun imobil. 

Certficatul de urbanism nu confera dreptul de executare a  lucrărilor de construire, 
amenajare sau plantare. 

În Certficatul de urbanism se va menționa în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. 
Certificatul de urbanism pentru destinații speciale se eliberează în temeiul și cu 

respectarea documentațiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate și aprobate de 
Ministerul Aparării Naționale, Ministerul Administrației și de Interne, Serviciul Român de 
Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații  Speciale, și Serviciul 
de Protecție și Pază, după caz, pe baza avizului Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Turismului. 

Pentru aceeași parcelă se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conținutul 
acestora, bazat pe documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, și celelalte 
reglementări în domeniu trebuie să fie aceleași pentru toți solicitanții. În acest scop nu este 
necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului 
de urbanism. 

Certificatul de urbanism cuprinde  elemente privind: 

 regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțiile 
de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situația imobilului – teren și/sau 
construcțiile aferente – în intravilan sau în extravilan ; prevederi ale documentațiilor de 
urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, interdicții definitive 
sau temporare de construire -, daca acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele 
istorice din Romania și asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de 
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preemptiune a Statului potrivit legii, precum și altele prevăzute de lege. Informațiile privind 
dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, 
conform extrasului de carte funciară pentru informare; 

 regimul economic al imobilului – folosinta actuală, destinații admise sau 
neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale 
speciale specifice localității sau zonei. 

 regimul tehnic al imobilului – procentul de ocupare a terenului, coeficientul de 
utilizare a terenului, dimensiunile minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, 
edificabil admis pe parcelă, circulații și accese pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea 
terenului și a construcțiilor față de străzile adiacente terenului, înalțimea minimă și maxima 
admisă. 

Dreptul de construire se acordă portivit prvederilor legale, cu respectarea 
documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit 
legii. 

Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi 
conditionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și echipamentelor tehnice 
necesare functionării coerente a zonei. 

În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura și parametrii 
zonei, proiectați prin documentațiile de urbanism sau amenajarea teritoriului, schimbarea 
regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de 
modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea 
acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a 
planului cadastral al Oficiului de Cadastu și Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenșelor de 
carte funciară. 

La emiterea autorizației de construire de catre autoritatea publică competentă, pe lânga 
prevederilor documentațiilor de urbanism și ale regulamentelor locale de urbanism aferente 
acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 

 existenta unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea 
condițiilor de salubritate minimă. 

 prezența unor vestigii arheologice. Autoritățile abilitate eliberează certificatul de 
descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricții prin avizul eliberat, în termen de 3 luni 
de la înaintarea de către beneficiar/finanțator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat 
în urma finalizării cercetărilor, 

 existența riscului de încălcare a normelor de protecție a mediului 

 existența riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural 
sau peisaje valoroase – recunoscute și protejate potrivit legii, 

 existența riscurilor naturale de inundații sau alunecări de teren, 

 evidentierea unor riscuri naturale si/sau antropice care nu au fost luate in 
considerare cu prilejul elaborarii documentatiilor de urbanism aprobate anterior pentru 
teritoriul respectiv. 

În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizațiile de construire se emit direct 
pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic și tehnic al 
imobilelor, cuprinse în Regulementul local de urbanism – RLU, aferent acestuia. 

Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau interdicție, care nu 
pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenția/delimita în cadrul 
acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale. 

În cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o 
modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau 
daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, 
autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: 

a) să respingă cerea în mod justificat, 
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b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz 
prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de Arhitectul – Șef și 
aprobat de către consiliul local, prin care se stabilesc : 

 teritoriul care urmeză să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal, 

 categoria/categoriile funcțională/funcționale a/ale dezvoltării și eventualele 
servituții, 

 reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare. 
c) să solicite elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu 
După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de 

detaliu, se poate intocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire. 
Noua documentație de urbanism, cuprinzând intervenția solicitată poate fi aprobată 

numai după o perioadă de cel puțin 12 luni de la data aprobării documentației de urbanism 
inițiale. 

În situația în care se solicită elaborarea  unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu, 
se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: 

a) prin planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de 
construire, funcționarea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului 
(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și 
distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei : 

b) prin planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire 
la distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei. 
Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unități 

teritoriale de referință, a reglementarilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să 
asigure unitatea, coerența și confortul urban atât al zonei de studiu, cât și ale teritoriului 
învecinat. Daca modificarea este elaborată pentru zone ale unei unități teritoriale de referință, 
coeficientul a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel 
aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată. 

În cazul in care, din rațiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este 
necesară depășirea coeficientului de utilizare a terenului cu mai mult de 20%, numai din 
inițiativa autorității administrației publice locale competente se va proceda la finanțarea și 
elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru întreaga unitate teritorială de referință în care 
este inclusă zona. În vederea elaborării și finanțării noii documentații, autoritatea publică poate 
asocia persoane fizice și/sau juridice interesate. 

Certificatul de urbanism se emite de aceleași autorități ale administrației publice locale 
care, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare, emit autorizațiile de construire. 

Certficatul de urbanism se eliberează în cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii 
acestuia. 

Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabilește de către emitent conform 
legii, în raport cu importanța zonei și a investiției. 

Emiterea de certficate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea 
prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, 
administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 

În situația neactualizării documentațiilor de urbanism până la expirarea 
termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se 
suspendă eliberarea autorizațiilor de construire/desființare. Compartimentele de 
specialitate vor urmări corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile 
documentațiilor aprobate. 

Definirea termenilor utilizați în activitatea de amenajare a teritoriului și de 
urbanism 

Pentru intelegerea corectă și deplină a termenilor și noțiunilor utlizate în activitatea de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și în documentațiile de specialitate ( inclusiv și 
în prezenta documentație ) aceștia se detaliază după cum urmează: 

aprobare – opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a 
propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, 
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emise în prealabil. Prin actul de aprobare ( lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor 
județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se 
astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială și dezvoltare 
urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții. 

avizare – procedura de analiză si exprimare a punctului de vedere al unei   comisii 
tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale 
sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico – 
economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a 
teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau 
nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu. 

aria construită: aria secţiunii orizontale a clădirii, la cota ±0,00 a parterului, măsuratà 
pe conturul exterior al pereţilor. În aria construită nu intră rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 
mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp, precum si treptele si terasele neacoperite. 

aria desfăşurată: suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. În calcul nu se cuprind 
ariile podurilor (cu excepţia mansardelor) şi ale subsolurilor tehnice (cu înălţimea mai mică de 
1,80 m). 

autorizaţie 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. 

autorizare directă: autorizarea  executării  construcţiilor  direct pe  baza prevederilor 
cuprinse în Regulamentul general de urbanism până la întocmirea documentaţiilor de 
urbanism şi a regulamentelor locale, conform legii. 

aviz: act prin care un avizator, instituţie publică sau altă persoană juridică abilitată de 
lege exprimă rezultatul expertizei asupra unei documentaţii de amenajare a teritoriului sau de 
urbanism. 

aviz prealabil: actul prin care un avizator exprimă, înaintea elaborării unei 
documentaţii, anumite condiţii pe care această documentaţie trebuie să le îndeplinească. 

aviz conform sau obligatoriu: aviz care cuprinde opiniile pe care organul care adoptă 
sau emite un act administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, să le ceară unui anumit 
organ al administratiei publice specializate, iar la emiterea actului trebuie să se conformeze 
acestuia. 

bilanţ teritorial: evaluare cantitativă prin care se însumeazà valorile absolute şi 
procentuale ale suprafeţelor de teren cu diverse destinaţii aferente unui teritoriu prestabilit. 

cadastru general: sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi 
juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri 
cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, 
indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. 

cadastru imobiliar-edilitar: Cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, 
constituit ca subsistem al cadastrului general, având la bază elementele de control şi referinţă 
ale acestuia, în conformitate cu care se întocmesc planuri şi registre, prin inventarierea 
terenurilor pe: categorii de folosinţă şi posesori (din punct de vedere tehnic, economie şi 
juridic), a reţelelor edilitare şi a construcţiilor aferente acestora, precum şi a caracteristicilor 
geotehnice ale terenurilor 

caracter director – însușirea unei documentații aprobate de a stabili cadrul general de 
amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților, prin coordonarea acțiunilor 
specifice. Caracterul director este specific documentațiilor de amenajare a teritoriului. 

caracter de reglementare – însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți 
parametri soluțiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiei. 

circulația terenurilor – schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare 
asupra terenurilor prin acte de vânzare – cumpărare, donație, concesiune, arendare etc. 

competența de avizare/aprobare –abilitatea legală a unei instituții publice și 
capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări. 

dezvoltare durabilă – satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite dreptul 
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generațiilor viitoare la existența și dezvoltare. 
dezvoltare regionala – ansamblul politicilor autoritatilor administratiei publice centrale 

si locale, elaborate in scopul armonizarii strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare 
sectoriala pe arii geografice constituite in « regiuni de dezvoltare » si care beneficiaza de 
sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene si a altor istitutii si autoritati nationale si internationale 
interesate. 

documentatie de amenajarea teritoriului si urbanism – ansamblu de piese scrise si 
desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se 
stabilesc ibiectivele, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare 
urbanistica a localitatilor pe o perioada determinata. 

domeniu public: aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate 
construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi 
şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de 
interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, 
inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, 
ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile 
apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public, ori care, prin 
natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în 
care proprietatea, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care 
proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine unităţilor administrativ-teritoriale 
(judeţe, municipii, oraşe, comune). 

expropriere pentru cauza de utilitate publică: modalitate de cedare a dreptului de 
proprietate privată, constând în trecerea în proprietatea statului, a judeţelor, municipiilor, 
oraşelor sau comunelor, a unor imobile, proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cu sau 
fără scop lucrativ, numai în scopul executării unor lucrări de utilitate publică de interes naţional 
sau local, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, conform legii. 

extravilan: teritoriu din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului 
administrativ, care înglobează activităţi dependente sau nu de funcţiunile localităţii, conform 
planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului. 

infrastructura: echiparea tehnică a unei localităţi sau a unui teritoriu cu reţele tehnice, 
precum şi instalaţiile conexe subterane sau supraterane (ex: reţele şi instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, termice, gaze, telecomunicaţii,drumuri, reţele stradale, sisteme de irigaţii, 
etc.). 

instituţii publice: construcţii şi amenajări care adăpostesc funcţiuni şi activităţi 
destinate utilităţii publice ce pot fi în regim de proprietate publică sau privată. 

interdicţie de construire: reglementare impusă pentru unele zone sau terenuri, care 
exclude posibilitatea realizării de construcţii şi amenajări conţinută în documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului şi instituită în conformitate cu prevederile legale. Interdicţia 
poate fi definitivă sau temporară, în funcţie de conţinutul şi nivelul de aprofundare a studiilor 
de amenajare. Zona asupra căreia s-a instituit interdicţia de construire poate fi considerată 
grevată de o servitute şi consemnata după caz în registrul cadastral. 

inălţimea construcţiilor: înălţimea construcţiilor (H), măsurată la nivelul faţadei, 
reprezintă diferenţa de altitudine dintre nivelul terenului natural şi un punct determinat de: 

a) streaşină, pentru construcţiile cu acoperişul în pantă continuă; 
b) punctul de rupere al pantei, pentru acoperişurile mansardate; 
c) partea superioară a aticului, pentru clădirile cu acoperiş terasă sau cu pante 

mărginite de atic; 
d) streaşina lucarnelor. 
intravilanul localitatii: teritoriul determinat prin Planul urbanistic general –PUG- care 

cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate si in cadrul 
carora se poate autoriza executia de constructii si amenajeri. De regula, intravilanul se 
compune din mai multe trupuri pe sate  sau in interiorul aceluiasi sat.  

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri 
urbanistice zonale – PUZ –legal aprobate, care se integreaza ulterior in Planul urbanistic 
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general – PUG – al localitatii. 
interdictie de construire ( non aedificandi ) – regula urbanistica urmare carei, intr-o 

zona strict delimitata, din ratiuni de dezvoltare urbanistica, este interzisa emiterea de 
autorizatii de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau 
functiunea propusa. 

indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul 
proicetarii si al dezvoltarii durabile a zonelor urbane, care se definesc si se calculeaza dupa 
cum urmeaza: 

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) -  raportul dintre suprafata construita 
desfasurata ( suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei. Nu se iau in 
calculul suprafetei construite desfasurate : suprafata subsolurilor cu inaltime libera de pana la 
1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehicolelor, spatiile 
tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor 
deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor 
neamenajate, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de 
protectie ; 

Procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafata construita ( 
amprenta la sol a cladirii) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita 
la nivelul solului, cu exceptia teraseloe descoperite ale parterului care depasesc planul 
fatadei, a platformelor, a scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cata de nivel 
este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor, se include in 
suprafata construita. 

Exceptii de calcul ai indicatorilor urbanistici POT si CUT: 

 daca o constructie noua este edificata pe un teren care contine o cladire care 
nueste destinata demolarii, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculeaza adaugandu-se 
suprafata planseelor existemte la cele cale constructiilor noi ; 

 daca o constructie noua este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un 
teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial, 
adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii 

mobilier urban: Lucrări utilitare şi decorative amplasate în spaţii publice exterioare 
cuprinzând: obiecte de artă monumentală, fântâni, oglinzi de apă, împrejmuiri, scări, rampe, 
estrade, tribune, cabine telefonice, lampadare, indicatoare de circulaţie, panouri de afişaj, 
firme, etc. 

patrimoniu: Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică şi 
juridică, precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, aparţinând unor 
persoane fizice sau juridice. 

prescripţie: Dispoziţie conţinută în regulamentele de urbanism sau în autorizaţia de 
construire prin care se impune realizarea construcţiilor sau amenajărilor cu respectarea unor 
condiţii ce derivă din prevederile legale ori din normele tehnice. 

parcelare – actiune urbana prin care o suprafata de tern este divizata in loturi mai mici, 
destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor 
locuinte individuale, de mica inaltime. 

planificare teritoriala spatiala – activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin 
managementul dezvoltarii teritoriale si coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale. 

politici de dezvoltare – mijloacele politico – administrative, organizatorice si financiare 
utilizate in scopul realizarii unei strategii. 

programe de dezvoltare – ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea 
politicilor de dezvoltare. 

protectia mediului – ansamblul de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural 
si construit im localitati si in teritoriul inconjurator. 

raza de servire: Distanţa exprimată în metri sau timp de acces între amplasamentul 
instituţiilor publice sau serviciilor şi cel al locuinţelor, servite de acestea. Distanţele maxime de 
parcurs pentru accesul la principalele categorii de instituţii publice şi servicii. 

regim de construire: Reglementare cuprinsă în proiecte şi în regulamente de 
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urbanism care impune modul de amplasare şi conformare a construcţiilor pe terenurile 
aferente acestora. Componentele determinante ale regimului de construire sunt: alinierea faţă 
de limitele terenului, înălţimea construcţiilor şi procentul de ocupare a  terenului aferent 
acestor construcţii. 

regimul juridic al terenurilor – totalitatea prevederilor legale prin care se definesc 
drepturile si obligatiile legate de detinerea sau exploatarea terenurilor. 

regiune frontaliera – regiune care include arii situate la frontiera, destinata in scopul 
aplicarii unei strategii comune de dezvoltare de o parte si de alta a frontierelor si a realizarii 
unor programe, proiecte si actiuni de cooperare. 

restricţie: condiţie obligatorie de interzicere sau limitare a unor drepturi sau activităţi, 
impusă prin regulamentele de urbanism sau prin alte acte normative. 

retea de localitati – totalitatea localitatilor de pe un teritoriu ( national, judetean, zona 
functionala) ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii 
desfasurate pe mai multe planuri ( economice, demografice, de servicii, politico – 
administrative, etc). Reteaua de localitati este constituita din localitati urbane si rurale.. 

rezervare (amplasament rezervat): Reglementare cuprinsă în proiectele de urbanism 
şi regulamentele aferente acestora prin care se prevede realizarea în perspectivă, de 
construcţii şi amenajări cu destinaţie precizată pe amplasamentele sau zonele delimitate în 
documentaţiile respective. 

servitute: dezmembrământ al dreptului, reprezentat de sarcina impusă asupra unui 
imobil (teren, construcţie, spaţiu amenajat), pentru uzul şi utilitatea altui imobil, cu alt 
proprietar. 

 Servituţi de utilitate publică: măsuri de protecţie a bunurilor publice (având drept 
consecinţă o limitare  administrativă  a  dreptului  de proprietate), care nu pot fi opuse cererilor 
de autorizare şi ocupare a terenului decât dacă sunt conţinute în documentaţiile de urbanism 
aprobate sau în prevederile Regulamentului general de urbanism. Fac obiectul dreptului 
administrativ. 

 Servituţi de interes privat: obligaţii reciproce legiferate în Codul Civil pentru 
raporturile ce decurg din relaţiile de vecinătate, în scopul împiedicării litigiilor între proprietari. 
Sunt înscrise în registrele cadastrale şi fac obiectul dreptului civil. 

 Servituţi de urbanism: Obligaţii impuse unui bun funciar, în conformitate cu 
prevederile legale, limitând dreptul de proprietate într-un scop de interes public sau privat, 
conţinute în documentaţiile de urbanism 

sistem urban – sistem de localitati invecinate intre care se stabilesc relatii de 
cooperare economica, sociala si culturala, de amenajare a teritoriului si protectie a mediulu,. 
echipare tehnico – edilitara, fiecare pastrandu-si autonomia adminiistrativa. 

sit: totalitatea elementelor naturale sau/şi amenajate care se impun printr-o percepţie 
unitară. Situl subordonează peisajul şi se caracterizează printr-o dominantă configurativă.  

structura urbana – totalitatea relatiilor in plan funtional si fizic, pe baza carora se 
contituie organizarea unei localitati sau a unei zone din aceasta si din care rezulta configuratia 
lor spatiala; modul de alcatuire, de grupare sau de organizare a unei localitati ori a unei zone 
din aceasta, constituita istoric, functional si fizic. 

servitute de utilitate publica – sarcina impusa asupra unui imobil penru uzul si 
utilitatea unui imobil avand alt proprietar. Masura de protectie a bunurilor imobile publice nu 
poate fi opusa cererilor de autorizare decat daca este continua in documentatiile de urbanism 
aprobate ( avand drept consecinta o limitare administrativa a dreptului d proprietate). 

strategie de dezvoltare – directionarea globala sau pe domenii de actvitate, pe termen 
scurt, mediu si lung, a actiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana. 

subzonă: parte dintr-o zonă cu caracteristici urbanistice similare, posibil de circumscris 
aceluiaşi regulament. 

teritoriu administrativ – suprafata delimitata de lege, pe trepte de organizare 
administrativa a teritoriului : national, judetean si al unitatilor administrativ – teritoriale ( 
municipiu, oras, comuna). 

teritoriu intravilan – totalitatea suprafetelor constuite si amenajate ocupate sau 
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destinate constructiilor si amenajarilor din localitatile ce compun unitatea administrativ – 
teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat si in cadrul carora se 
poate autoriza executia de constructii si amenajari. De regula intravilanul se compune din mai 
multe trupuri ( sate sau localitati suburbane componente). 

teritoriu extravilan – suprafata cuprinsa intre limita teritorial – administrativa a unitatii 
de baza ( municipiu, oras, comuna) si limita teritoriului intravilan. 

teritoriu metropolitan – suprafata situata in jurul marilor aglomerari urbane, delimitata 
prin studii de specialitate, in cadrul careia se creiaza relatii reciproce de influenta in domeniul 
cailor de comunicatie, economic, social, cultural si al infrastructurii edilitare. De regula limita 
teritoriului metropolitan depaseste limita administrativa a localitatii si poare depasi limita 
judetului din care face parte. 

teritoriu periurban – suprafata din jurul municipiilor si oraselor, delimitata prin studii de 
specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii de independenta in domeniul economic, al 
infrastructurii, deplasarilor de munca, asigurarilor cu spatii verzi si de agremenmt, asigurarilor 
cu produse agroalimentare, etc. 

unitate teritoriala de referinta (UTR) – subdiviziune urbanisstica a teritoriului unitatii 
administrativ – teritoriale de baza, constituita pe criterii urbanistice similare sau omogene, 
avand drept scop pastrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului in concordanta cu traditiile, 
valorile sau aspiratiile comunitatii la un moment dat si necesara pentru :agregarea pe 
suprafete mici a indicatorilor de populatie si de construire, delimitarea carateristicilor 
urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistica omogena, UTR avand 
de regula suprafata de 1-20 ha si in mod exceptional pana la 100 ha, se delimiteaza pe 
limitele de proprietate, in functie de urmatoarele caracteristici, dupa caz: 

 relief si peisaj cu caracteristici similare; 

 evolutie istorica unitara intr-o anumita perioada; 

 populatie cu structura omogena; 

 sistem parcelar si mod de construire omogena; 

 folosinte de aceiasi natura ale terenurilor si constructiilor; 

 regim juridic al imobilelor similar; 

 reglementari urbanistice omogene referitoare la destinatia terenurilor si la 
indicatorii urbanistici. 

In anumite cazuri in care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe 
suprafete intinse, mai multe UTR – uri alaturate pot forma o macrounitate teritoriala de 
referinta (MUTR). 

zona centrală: 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. 

zona defavorizata – arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin 
una din urmatoarele conditii : 

a) au structuri productive mono industriale care, in activitatea zonei, mobilizeaza 
mai mult de 50 % din populatia salariata; 

b) sunt zone miniere in care personalul a fost disponibilizat prin concediericolective 
in urma aplicarii programelor de restructurare; 

c) in urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor egenti economici apar 
concedieri calective care afecteaza mai mult de 25 % din numarul angajatilor care au 
domiciliul stabil in zona respectiva; 

d) rata  somajului depaseste cu 25 % rata somajului la nivel national; 
e) sunt lipsite de mijloace de comunmicatie si infrastructura este slab dezvoltata. 

zona functionala – parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile de 
urbanism si amenajarea teritoriului, se determina functiunea dominanta existenta si 

viitoare. Zona functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceiasi functiune dominanta ( 
zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi, etc.). Zonoficarea functionala 
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este actiunea impartirii teritoriului in zone functionale. 
zona functionala de interes – zona functionala cu rol important din punct de vedere 

urbanistic. Zona functionala de interes se stabileste de catre structura de specialitate din 
subordinea arhitectului sef si se aproba de catre consiliul local, cu avizul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei. 

zona de protectie – suprafetele in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate, care 
impun protectia zonelor invecinate ( statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata 
a deseurilor, puturi seci, cimitire, noxe industriale, circulatie intensa). 

zona protejata – suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau 
natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa, etc. si care, 
prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun masuri restrictive de 
protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime, volumetrie, in scopul ocrotirii 
sanatatii publice, a mediului si patrimoniului natural si construit. 

zona de risc natural – areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential              
de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile 
umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane. 

Se atrage atenția că dupa aprobare timp de 12 luni nu este permisă nici o 
intervenție de modificare a prevederilor planurilor urbanistice generale și a 
regulamentelor locale de urbanism ( art. 32. al 2 din Legea nr. 350/2001) 

După  o perioadă de 12 luni de la aprobarea planurilor urbanistice generale, în 
condițiile în care se solicită derogări de la prevederile acestora acestea se pot obține 
numai după elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care să se justifice și 
să se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice  solicitate. Numai după 
aprobarea noii documentații de urbanism – plan urbanistic zonal sau plan urbanistic de 
detaliu – se poate acceptă intervenția urbanistică propusă și poate fi intocmită 
documentația necesară în vederea obținerii autorizației de construire.  

In aceste conditii trebuie amintita si acentuata prevederile din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul (art.46) conform careia Planul urbanistic 
general are caracter director si de reglementare operationala fiind obligatorie 
intocmorea lui pentru fiecare localitate, aprobarea lui precum si actualizarea lui la 5 – 
10 ani, avand in vedere faptul ca planul urbanistic general constituie baza legala pentru 
realizarea tuturor programelor si actiunile de dezvoltare. 

 
Sef proiect,     Proiectant de specialitate, 

Arh. Pavel Popescu   Ing. Nicolae Bădescu 
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