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ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PUBLICULUI iN
ETAPA A III.A, A ELABONANU PLANULUI URBANISf,IC ZONAL

*SCHTMBARE DESTTNATTE TEREN (62570 mp) DrN ZONA rNSTrrUTrr $r SERVTCTT iN
ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, IN,STITUTtr $I SERV{CII $I CAI
DE COMUNICATIE RUTIERA $I MODIFICARE REGIM DE INALTIME' (Sstud:95120 MP)

-Comuna Blejoi, sat Blejoi, DN l, nr.920, NC 20168 (T-15, Parcelele Cc87l5l - 8717T, A
87 I 51- 87 17 l), STRADA REPUBLICII (DJ 1 0 1 I)-PARTE DIN nc 2917 5, SOSEAUA BUDA-

Etapa propunerii finale, care includetoate observaliile avizatorilor gi care se supune

procedurii de transparenfl decizionali

tncepind cu data de 3l.lO.2O22,la sediul Prim[riei comunei Blejoi, CaleaBuzau, nr. 10, la
Serviciul Urbanism - Biroul 6, se poate consulta forma finald, a document4iei Plan Urbanistic Zonal
"SCHTMBARE DESTTNATTE TEREN (62870 mp) DrN ZONA TNSTTTUTTT $r SERVICII tN ZONA
MIXTA I.INITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, INSTITUTII $I SERVICII $I CAI DE
COMUNICATTE RUTIERA $I MODIFICARE REGrM DE NALTnvrE" (Sstud*95120 MP)"

Terenul este situat in Comuna Blejoi, sat Blejoi, DN 1, nr.92O, NC 20168, T-15, Parcelele Cc 87151 -
87171, A87l5l- 87171, Str. Republicii (DJ l01l)-parte din NC 29175, Soseaua Buda, si aparline:

- S.C. MM PACKAGING ROMAMA S.R.L. (fosta S.C. MAYR MELNHOF PACKAGING
ROMANIA S.R.L.) (S: 91186 mp.)
- domeniului public al judelului Prahova - str. Republicii( DJ 101I) - (5:2282 mp )

- domeniului public al Comunei Blejoi - Soseaua Buda - (5:1652 mp.).

- nr. proiectl data elaborarii : 4 I 20221 0 I .08.2022

- Beneficiar P\JZ'. S.C. MM PACKAGING ROMANIA S.R.L. (fosta S.C. MAYR MELNHOF
PACKAGTNG ROMANTA S.R.L.) (S: 91186 mp.) .

- Proiectant de specialitate - S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.,

-.Arhitect Andreea Aluchi.

noryrAuiL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BLEJOi
COD FISCAT 2845346 *
comuna Blejoi, rrt ril:"iicalea Buziu, n..[to, judelul Prahova
Telefor/fax 0244 I 410445, 02441 41 0660,.

email: bleioiorahova@vahoo.com/ bleioi@ph.e-adm.ro
Nr 9llY-4 t '. /b .2022 Aprob,



'

Documentalia Pla4 Urbanistic Zonal contine toate avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism nr. 2921 30.12.2021.

Obiectul documentatiei il constituie analizaconditiilor de schimbare a destinatiei terenulului in
suprafata de 62870 mp, din zona din zo6r[ institulii qi seryicii in zond mixt[ unitdli industriale qi
depozitare, institulii gi servicii qi c[i ddcomunicalie rutie'r[ qi modificare regim de inallime maxima a
constructiilor de la l5 m (echivalent S+P+2) la l8 m (echivalent S+P+5) inzonade depozitare, masurata
de la CTA (cota terenului amenajat).

PrinPlJZse propun urmatoarele: '

-Schimbarea destina{iei terenului cu 5:62870 mp din zon[ institu{ii qi servicii , in
zona mirt6" unit[1i industriale (nepoluante)]gpodtare, institulii qi servicii si zona cai de comunicatie
rutiera.

-constituirea unui nou UTR si anume UTR 42 A cu urmatoarelezone functionale:

o Zona mixta unitIli industriale si depozitare, institu{ii qi servicii (ID/IS), cu urmbtorii indicatori
urbanistici maximi: POT max: 50 yo, CUTmax :2,00, Hmax : 18 m in zona de depozitare,
masurati de la CTA.

o Mentinerea zonei de spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement (SP) -
subzona spatii verzi amenajate , agremet si perdele de protectie (SP ), cu urmatorii indicatori
urbanistici: POT max:|}Yo, CUT max:0,10, Hmax:S+P, Hmax coama:4m, Hmax cornisa:3m.

i
. zona c[i de comunicatii ,,CC", subzona c[i de comunica{ie rutiere,,CCr"

*modificarea inallimii maxime de la 15 m (echivalent S+P+2) la 18 m'(echivalent S+p+5) in
zona de depozitare, masurata de la CTA (cota terenului amenajat).

*instituirea zonelor de protectie de-a lungul retelelor si conductelor existente in zona; conform
conditiilor impuse de administratorii acestora.

Fata de acestea, se va avea in vedere respectarea tuturor avizelor obtinute prinPIJZ.

Se mentine accesul existent din DJ 101 I (STR. Republicii), conform studiului de fundamentare a

solutiei de circulatie intocmit ptPUZ (de SC GLOBAL STRUCT DESIGN SRL) si se repozitioneaza
accesul secundar dinspre drumul privat (care se formeaza din soseaua Buda).

Informarea qi consultarea publicului in etapa aprobdrii Planului Urbanistic Zonal se face conform
Legii nr. 521 2003 privind transparen{a decizional[ in administra{ia publicd republicatd qi a Legii nr.
5441 200l privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificirile gi completdrile
ulterioare.

Intocmit,

Camelia Basag - inspector urbansi
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Nr. 211861 28.10.2022 Aprob,
Primar,

Adrian Dumitru

RAPORT DE INFOIIMARE $I CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU

DOCUMENTATIA PUz *SCHIMEARE DrySTINATIE TEREN ( 62s70 mp) DIN zONi
INSTITUTII $I SERVICII IN ZONA MD(TA UNITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE,

INSTITUTII $I SERVICI $I CAT ON COMUNICATTtr RUTIERA $I MODIFICARE REGIM
DE INALTIME" (Sstud=95120 MP)

-Comuna Blejoi, sat Blejoi, DN 1, nr.920, NC 20168 (T-15, Parcelele Cc87151 - 87/71, A
87151- 87171), STRADA REPUBLICII (DJ 10II)-PARTE DIN nc 2917 5, SOSEAUA BUDA-

tn conformitate cu prevederile Ordinului MDRL nr. 2701din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul
Dezvoltirii Regionale qi Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului qi de urbanism" coroborate cu
Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism qi amenajare a
teritoriului in comuna Blejoi, Sprobat prin H.C.L. nr. 17l 24.03.2011.

DATE GENERALE DE RECI.]NOASTERE A DOCUMENTATIEI
- Denumire PUZ: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (62870 mp) DIN ZONA INSTITUTII $I SERVICU N
ZONA MTXTA I.INITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, INSTITUTII $I SERVICI $I CAI DE
C0MLINTCATTE RUTTERA $I MODIFICARE REGIM DE INALTIME" (Sstud=95120 MP)
- Localizarea proiectului: Comuna Blejoi, sat Blejoi, DN 1, w. 920, NC 20168 (T-15, Parcelele Cc 87151 - 87171,

A 87 I 5 I - 87 I 7 1), Strada Republicii (DJ 1 0 I I)-parte din nc 29 17 5, Soseaua Buda.
- nr. proiect/data elaborarii: 4 I 2022/ A1 .08.2022

- Beneficiar PUZ: S.C. MM PACKAGING ROMANIA S.R.L. (fosta S.C. MAYR MELNHOF PACKAGING

ROMANIA S.R.L ) (S= 91186 mp.)

- Proiectant de specialitate - S.C. ARHZANE PLAN S.R.L.,

- Arhitect Andreea Aluchi.

.in 
vederea aprobirii documentafiei mai sus menfionate, au fost parcurse etapele de informare qi consultare

a publicului atSt de initiatorul proiectului, cdt Ei de alte institulii interesate de prevederile documentatiei de

urbanism, fiind derulate activitati de informare si consultare a publicului in mod unitar cu evaluarea de mediu,
prin colaborarea cu autoritatile responsabile din domeniu, in conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr.
27011 2010 art27, alin. (2).

ROMANiA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BLEJOI
COD FISCAL 2843346
Comuna Blejoi, sat Blejoi, CaleaBuzau. nr. 10, judetul Prahova
Telefon/fax 024 4 I 4 10445, 4 10660 ; email : blej oiprahova @aahoo.com



lnformarea si consu-ltarea publica s-au derulat conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea
etapelor specifice procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

1 . Etapa pregatitoare, prin anuntarea intenliei de elaborare
2. Etapa de documentare si de elaBorare a studiilor de fundamentare
3. Etapa elaborarii propunerilor, ce vor fi sqpuse procesului de avizare .
4. Etapa elabordrii propunerii finale, care ilclude toate obse*aliile avizatorilor qi

de transparenli,decizional1,. 
:.

Etapa I - Implicarea publicului tn etapa pregiititoare

care se supune procedurii

- Detalii privind activitatile, tehnicile si metodele fil|izate pentru a.informa si.consulta publicul

S-a intocmit anunful public nr. 20400/ 12.10.2021 privind intenfia de elaborare PUZ "SCHIMBARE
DESTINATIE TEREN ( 62870 mp) DN ZONA rNSTrrUTrr $r SERVTCTT tN ZONA MrXTA r.rNrrATr
INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, INSTITUTII $I SERVICil $I CAI DE COMI.INICATIE RI]TIERA $I
MODIFICARE REGIM DE NALTIME' (Sstud:95120 Mp)" '

Acesta a fost afiqat laaizierul primiriei qi postat pe site, impreunl cu documentafiaPlJZ.

Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal s-a realizat la sediul Primariei comunei Blejoi in
zilele de luni pana joi intre orele 8,30-11,00 si 15,00-16,00, permanent prin e-mail la adresa
blejoiprahova(lt,r,ahoo.com qi urbalism.primariablejoi(iikabse.ca$ , prin poqti la adresa institufiei-Comuna
Blejoi, satul Blejoi, Calea Buzdu, nr. 10, in perioada 13.10.2021 - U.Il.2O2I

Au fost identificali qi notificali proprietarii ale cdror proprietif vor fi direct afectate de propunerile PUZ, prin
trimiterea unor scrisori la aceqtia.

Publicul interesat a fost invitat sd consulte documentafia aferenti PUZ la sediul primiriei Comunei Blejoi sau

pe site qi sa transmit[ observalii qi propuneri asupra acestor documente.

Documentafia expusi,/ disponibili pentru consultare, aflati la sediul Primiriei Cpmunei Blejoi, judeful
Prahova, nu a fost solicitati pbntru consultare de nicio persoani iar la sediul primlriEi nu au fost inregistrate
sesizlri/ob iecliuni privind propunerile preliminar e ale PUZ.

Dupi parcurgerea primei etape a fost emis avirul de oportunitate nr. 8886/ 10.05 .2022.

Etapa a II-a Implicarea publicului in etapu elabordrii propunerilor preliminare

- Detalii privind activitatile, tehnicile si metodele utiliwte pentru a informa si cansulta publicul

S-a intocmit anunful public nr. 116301 14.06.2022 privind consultarea propunerilor preliminare PUZ
"SCHIMBARE DESTTNATTE TEREN ( 62570 mp) DrN ZONA rNSTrrUTrr $r SERVTCTT fN ZONA MrXTA
I.INITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, INSTMUTII $I SERVICII $I CAT Og COMI.INICATIE
RUTIERA $I MODTFICARE REGIM DE NALTIME" (Sstud=95120 Mp)"
Acesta a fost afiqat la aizierul primlriei.

Anunful privind consultarea propunerilor a fost amplasat de citre investitor, in locuri cu vizibilitate, pe
terito.riul zonei studiate.
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'

Publicul interesat a fost invitat s[ consulte documentalia aferenti PUZ la sediul primiriei Comunei Blejoi sau

pe site qi sa transmiti observalii qi propuneri asupra acestor documente in perioada 14.06.2022-28.06.2022, ntre
orele 8-12. ,

Documentalia expusi/ disponibil5 pentru 4onsultare, aflatd.la
Prahova, nu a fost solicitati pentru consultare'de nicio p"rsoareLiu,

sesizdri/obiec!iuniprivindpropunerilepreliminarealePUZ,

sediul Primlriei Comunei Blejoi, judepul

la sediul primariei nu au fost inrrcgistrate

Etapa a III-a - Implicurea publicului tn etapa elabordrii PUZ - etapa propunerii finale, care include toute

obsemaliile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionald

Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii PUZ se face cu respectarea prevederilor Legii
5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare si conform
Legli 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare. .

Detalii privind tehnicile si metodele utilizatp pentru a informa si consulta publicul
Conform anuntului nr. 2Il7U 28.10.2022, publicul interesat a fost informat ca poate consulta forma

finala a documentatiei PIJZ "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN ( 62570 mp) DIN ZONA INSTITUTII $I
SERVICII N ZONA MIXTA TiNITATI INDUSTRIALE $I DEPOZITARE, INSTITUTII $I SERVTCII $I CAI
DE COMLINICATIE RUTIERA $I MODIFICARE REGIM DE INALTIME" (Sstud:9s120 MP).
si a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, la sediul primariei Blejoi. Anuntul a fost afiqat la avizier si pe

site-ul primariei Comunei Blejoi.
DocumentatiaPUZ supusl consultirii contine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 2921

30.12.2021. '
Varianta ftnald, a fost frcutd public[ prin afiqarea la avizierul Primariei comunei Blejoi a materialelor

grafice (planuri desenate) si a partii scrise, precum si pe site-ul https://primariablejoi.ro.
Prezentul Raport a fost intocmit in co'nformitate cu procedura prevdzrti in Regulamentul local de

implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajare a teritoriului, aprobat prin
H.C.L. nr. 40124.02.2011 conform prevederilor Ordinului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare qi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuireaplanurilor de agrenajare a teritoriului qi

Intocmit,

Camelia Basag - inspector urbansim





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. 
 
  

 
                                          REGULAMENT DE URBANISM 

 
          SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (62870 mp) DIN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ÎN „ZONĂ  
             MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI  

                           DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME  
                                                                       (Sstud = 95120 mp) 
                     comuna (sat) BLEJOI nr. 920;  T15, Cc 87/51÷87/71; A 87/51÷87/71 (NC 20168) 

                                            DJ 101 I / Bd. Republicii (din NC 29175); str. Buda 
                                                               Pr. nr.  : 4 / febr. 2022 
 
 
 
 
 
 
   • Beneficiar  :  SC MM PACKAGING ROMANIA SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ELABORATOR (PROIECTANT) 
       SC ARHIZANE PLAN SRL 
       str. Rudului nr. 76, Ploieşti 
       arh. Andreea Aluchi 
 
 
 



              

 Prezenta documentaţie urbanistică – piese scrise şi desenate – este proprietatea intelectuală a 
elaboratorului SC ARHIZANE PLAN SRL şi poate fi utilizată numai în scopul prevăzut în contract. 

Documentaţia nu poate fi reprodusă integral sau parţial  - fără acordul scris al autorului. 
      
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 
 
SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (62870 mp) DIN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ÎN „ZONĂ MIXTĂ 
UNITĂŢI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII 
RUTIERE” ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME (Sstud = 95120 mp) 

• Amplasament :       comuna (sat) BLEJOI nr. 920;  T15, Cc 87/51÷87/71; A 87/51÷87/71 (NC 20168) 
                               DJ 101 I / Bd. Republicii (din NC 29175); str. Buda 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 
1.1. Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de baza în aplicarea PUZ. 
       Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni si restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ. 
       RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare 
a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor din zona teritoriului studiat. 
       Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor 
în limitele teritoriului studiat în PUZ aparținând noului UTR nr. 42A  . 
1.2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi                           
se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.                       
350/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.3. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face numai în cazul aprobării unor                    
modificări ale PUZ - ului, cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat - o şi documentaţia iniţială. 
 
2. BAZA LEGALA A ELABORARII 
 
2.1.  La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau : 
 
      -     Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modif. şi compl. ulterioare 

- Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

- HGR NR. 525/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pt. aprobarea Regulamentului 
General de Urbanism (inclusiv HGR nr. 490/2011) 

- Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 (broşură) - Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de  
       urbanism – indicativ GM-007-2000 
- Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2008 (broşură) - Ghidul privind metodologia de elaborare și conţinutul - 

cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare 
- HCSRUR nr. 101/29.07.2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de 
      semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor  
      la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România (MO 577 / 13.08.2010) 
- Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului  
      cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările 
      și completările ulterioare. 

 
  
 
 



                                                                                
2.2.  În cadrul RLU aferent PUZ se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism şi proiecte de 

specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ - ului : 
 
• Suport topografic sc . 1 : 1000 pentru faza PUZ (SC HEVECO SRL), vizat de OCPI Ph. 
• PUG + RLU comuna Blejoi, aprobat prin HCL nr. 13/04.02.2019 
• PUZ „Modifcare parțială cartier Parc și teren extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN 1 la 
intersecția cu DJ 101 I și str. Buda” (Sstud = 373542 mp), aprobat cu HCL nr. 54/31.08.2020 
• Informaţii din certificatul de urbanism nr. 292/30.12.2021 eliberat de Primăria comunei Blejoi 
• Studiul geotehnic (SC GEOSCAN SERVICE SRL), verificat Af 
• Studiul de circulație (SC GLOBAL STRUCT DESIGN SRL) 
• Informații din proiectul de arhitectură (SC JB ARHITECTURA SRL) 
• Informații din avizele administratorilor de infrastructură (rețele, drumuri) 
 
3. DOMENIUL DE APLICARE 
 
3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru 
autorizarea executării construcţiilor în zona studiată – aparţinând noului UTR nr. 42 A. 
       Prezenta documentaţie are ca obiect intervenții urbanistice în cadrul parcelei cu NC 20168 (91186 mp), privind 
 

• schimbare destinație teren (62870 mp) din „zonă instituții și servicii”, parțial în :  
- „zonă mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii”, cu modificarea regimului de 

înălțime de la S+P+2 la S+P+5 (echivalent) 
- „zonă căi de comunicație rutiere” 

• reorganizarea acceselor și suplimentarea locurilor de parcare 
pentru extinderea capacității de lucru în incinta fabricii de ambalaje din carton pentru industria alimentară 

 
3.2. Zonificarea funcţională a terenului studiat în PUZ s-a evidenţiat în planşa Reglementări urbanistice, unde 
s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.  
 
     II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 
4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 
 
4.1. Prin prezenta documentație s-au propus intervenții urbanistice în cadrul parcelei cu NC 20168 care să 
permită investitorului amplasarea de noi spații de producție și depozitare și reoganizarea circulației interioare. 
4.2. Zona studiată se află parțial în zona de protecție aferentă tumulurilor 7 și 8. 
 
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR  SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC 
 
5.1.  Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare” pentru construcţiile  
şi amenajările propuse necesare funcţiunii de bază, cu respectarea recomandărilor .  
 
5.2. Toate lucrările de construire propuse pentru zona studiată în PUZ vor fi executate pe baza unor studii  
geotehnice detailate, verificate AF, cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 cu modificările ulterioare şi a 
normelor tehnice specifice, referitoare la rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, igiena şi 
sănătatea oamenilor, protecţia la foc şi protecţia mediului. 
5.3.  Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute  
şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apa, canalizare, căilor de 
comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă (conform art.11 din HGR nr. 525 / 1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare) 

 
 
 



 
III. ZONAREA FUNCTIONALA   

 
„ID / IS”– ZONA MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUȚII ȘI SERVICII  
 
„SP” –     ZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT ,   
               subzona SPAȚII VERZI AMENAJATE, AGREMENT ȘI PERDELE DE PROTECȚIE – „SP1” 
 
„CC” –    ZONA CĂI DE COMUNICAȚII, subzona CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE – „Ccr” 
 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ȘI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE   
 
    „ID / IS” – ZONA MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 
Se referă la S =83047mp  
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI   
 
Art. 1 - Tipuri  de subzone funcţionale  

- nu e cazul  
Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  

- unități productive industriale și depozitare nepoluante 
- comerț (livrări angro și endetail) 

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei 
- sediu administrativ/birouri 
- anexe și depozite aferente 
- circulaţii  
- echipare edilitară 
- zone verzi  

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
Art. 4 - Utilizări permise  

- unități productive industriale nepoluante, compatibile între ele 
- spaţii de depozitare și distribuire a bunurilor produse 
- anexe industriale care nu implică riscuri tehnologice 
- spații de prezentare de tip „showroom” și desfacere 
- birouri / sedii administrative 
- anexe sociale pentru personal : spațiu de servire a mesei, vestiare, grupuri sanitare, fumoar, etc. 
- locuință de serviciu pentru personalul care asigura permanența și securitatea unității 

      - reţele tehnico – edilitare și anexe aferente funcțiunilor propuse (CT, PT, bazin retenție ape pluviale, depozite  
        deșeuri, ambalaje, etc.) 
      - devieri rețele și conducte 
      - panouri  fotovoltaice, pompe caldura, minieoliene, alte surse alternative energie, statii de incarcare  
         electrice ale autoturismelor angajatilor 
      - alei carosabile şi pietonale, parcări, platforme (depozitare, încărcare/dscărcare) 
      - spații verzi decorative și plantații de protecție perimetrale (20 % din suprafața zonei „ID/IS”, altele decât  
        cele din zona „SP1”) 
      - împrejmuiri, panouri de reclamă publicitară       
      - organizare de șantier 
Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii 

- construcții de producție industrială și servicii nepoluante și depozitele aferente, depozite, rezervoare carburant 
pentru uz propriu cu respectarea normelor  impuse de ISU și DSP 
 



- cu condiția efectuării de studiii geotehnice detaliate, verificate Af, pentru fiecare din obiectivele propuse 
- oricare din funcţiunile de la articolul anterior cu condiţia respectării zonelor de protecţie faţă de reţelele  
   tehnico – edilitare existente sau propuse pentru deviere 
- respectarea condițiilor impuse de Direcția de Cultură și Muzeul de Istorie și Arheologi privind măsurile de 

protecție a tumulilor din zonă 
      - ateliere de reparatii, service auto, garaje ale utilitarelor, autoturismelor proprii, respectarea normelor  impuse 
de ISU și DSP 
Art. 6 - Utilizări interzise  

- orice fel de unități industriale sau depozite poluante care prezintă riscuri tehnologice (impurifică apa, aerul,  
  solul, subsolul) sau a căror poluare depășește limitele parcelei; 
- orice fel de alte construcţii, pentru alte funcţiuni (ex. dotări sociale - învățământ, cultură, sanitare;  
  servicii publice sau de interes general, construcții agrozootehnice, dotări de sport și agrement – cu excepția    
  celor pentru angajații proprii, etc.) 
- locuinţe permanente individuale sau colective 
- amplasarea în zona drumurilor a unor activități dezagreabile (depozite deșeuri, combustibil solizi, etc.) 

Art. 7 - Interdicţii temporare  
- orice construcţie sau amenajare până la întocmirea unui studiu geotehnic detaliat, verificat Af 
- oricare din construcţiile admise la Art. 4, în zona de amenajare a drumurilor conform profilelor propuse până  
  la realizarea acestora 
- autorizaţia de construire se va elibera după sau concomitent cu amenajarea căilor de acces în și din cadrul  
   incintei şi executarea reţelelor tehnico-edilitare  

Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare sau care nu respectă normele  
  sanitare şi servituţile impuse 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică  
  evacuarea și colectarea apelor meteorice 
- amplasarea în zona drumurilor a unor activități dezagreabile ca aspect (depozite deșeuri, ambalaje) 

      - depozitare de deșeuri sau substanțe periculoase cu risc pentru mediu și sănătatea populației  
 
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale   
- durata minimă de însorire conform normelor sanitare este de 1 ½ oră la solstiţiul de iarnă sau de două ore în 

perioada 21 februarie – 21 octombrie pentru clădirile de locuit şi de o oră pentru celelalte clădiri, în cazul 
orientării celei mai favorabile (sud); 

- necesităţile de însorire şi iluminat natural a clădirilor cu diferite funcţiuni se conformează astfel : 
• orientarea spre nord a depozitelor, spaţiilor / atelierelor de lucru 
• pentru construcţii industriale se recomandă însoririle cele mai favorabile ale spaţiilor pentru public şi 

a birourilor, cu evitarea orientării faţadelor lungi vitrate către est si vest 
 
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice  
- Prin PUZ, aliniamentele la străzile din zona studiată au fost stabilite astfel : 
 

Poziția 
aliniamentului 
față de ax drum 
(m) 
 

DJ 101 I/Bd. Republicii       str. Buda  drum Decathlon 
       profil „S 0.15”    profil „B – B”    profil „A′ – A′” 
   p. stg.     p. dr.  p. stg.   p. dr.  p. stg.   p. dr. 
   12,00    12,00  12,00  10,00    6,50   7,00 

 
 
 
 



Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum  
 

Retragerea 
construcțiilor față 
de aliniament (m) 
 

      str. Buda  drum Decathlon 
   profil „B – B”    profil „A′ – A′” 
 p. stg.   p. dr.  p. stg.   p. dr. 
 -  41,00    7,00   7,00 

 
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  

- distanţa minimă între construcţiile amplasate pe aceeaşi parcelă este egală cu jumătate din înălţimea  
  construcţiei celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 m, dacă fluxul tehnologic nu impune alte distanțe 
- distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire și/sau  
  dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente 
- distanța dintre clădiri și limitele laterale și posterioare ale incintei va fi de minim 3,00 m, pentru a permite  
  accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi a echipajelor de salvare 
- în toate cazurile se va ținea seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice 

►În cazul terenului studiat, distanța față de limita de est va fi de 12,00 – 14,00 m, datorită prezenței LEA 20 kV și  
    a conductei de gaz , ori conform dispozitiilor avizatorilor. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art. 13 - Accese carosabile  

- se menține accesul actual din DJ 101 I (Bd. Republicii) pentru unitatea existentă 
- se repoziționează accesul secundar dinspre drumul privat Decathlon și Leroy Merlin 

 Pentru detalii privind modul de amenajare a drumurilor din zona studiată, vezi capitolul „Zona căi de 
comunicații rutiere” -  „CCr” din prezentul RLU 
 
Art. 14 - Accese pietonale  
- toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese corespunzătoare pentru pietoni 
- circuația pietonală trebuie reglementată ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea 
amenajărilor pentru siguranţa deplasării, îndeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor de orice categorie; 
- la autorizarea construcţiilor şi amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de  
lucrări şi amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii de 
confort și siguranţă şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare. 
 
Art. 15 – Parcaje  
- Locurile de parcare se vor asigura în exclusivitate în incinta unității 
Conform Anexa 5 la RGU, pct. 5.12. – construcții industriale (citat) : 
        „ Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează : 

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 – 100 mp, 1 loc parcare la 25 mp; 
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 – 1000 mp, 1 loc parcare la 150 mp; 
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1000 mp, 1 loc parcare la o suprafaţă de 100 mp” 

Notă : Numărul locurilor de parcare necesar se va stabili la următoarele faze de proiectare, în funcţie de specificul 
activității, gabaritul mijloacelor de transport și suprafaţa desfăşurată totală a obiectivelor deservite.  
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

 
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente  

În zonă sunt rețele de energie electrică, apă, canalizare, gaze și telefonie. 
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 

- Noile reţele tehnico - edilitare vor fi obligatoriu amplasate în subteran, conform HGR nr. 490/2011      
 
    



Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate                      
publică a comunei sau judeţului, după caz. 
(2) Reţelele de gaze și energie electrică sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 
Lucrările de echipare edilitară și branșare ale obiectivului propus vor fi finanțate de către beneficiar/investitor 
         
3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
 
Art. 19 - Parcelarea  

- nu se permite dezmembrări pentru alte funcțiuni, cu excepția celor pentru modernizarea /crearea drumurilor  
- divizarea terenului în mai mult de 3 parcele construibile este permisă numai cu condiţia aprobării unui PUZ 

Art.20 - Înălţimea construcţiilor  
- echivalent S+P+5 * (Hmax zona depozitare = 18 m, măsurați de la CTA ) 

      - pentru instalații tehnologice se admit și înălțimi mai mari 
Art. 21 - Aspectul exterior al construcţiilor  
- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și vecinătățile imediate  
- aspectul exterior al clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban va fi specific zonei industriale  
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală  
- construcţiile se vor realiza din materiale durabile cu finisaje exterioare de calitate, cu aspect modern 
- se interzic finisajele cu aspect de tablă sau PVC, cu excepția panourilor de tip sandviș cu aspect texturat/vopsit. 
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea lor improprie 
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală 
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi anexelor;  
- culorile vor fi ponderate ca paletă cromatică şi intensitate (în general - culori pastel); se admit accente de  
culoare în procent de maxim 10% (se interzice utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare) 
- tâmplărie : PVC / aluminiu cu geam termoizolant, simplu, clar / fumuriu, fără suprafeţe reflectorizante, bombate 
sau cu încrustaţii   
 
Art. 22 - Procentul de ocupare a terenului  

 POT maxim : 50 % 
Art. 221 - Coeficientul de utilizare a terenului 

 CUT maxim : 2,0 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi și împrejmuiri 
 
Art. 23 - Spaţii verzi şi plantate 
             Conform Anexei nr. 6, pct. 6.9. din RGU : 20 % din suprafaţa zonei „ID/IS” (altele decât cele din subzona 
„SP„1” - vezi Bilanț teritorial incintă din Memoriul de prezentare) 
Art. 24 - Împrejmuiri  

- Împrejmuirile la aliniament vor fi transparente/decorative, posibil dublate de gard viu (Hmax = 2,00 m) 
- Împrejmuirile laterale și posterioare pot fi opace (Hmax = 2,0 m) și prevăzute cu instalații de monitorizare, 

sisteme de protecţie contra intruziunilor (rulouri sârmă ghimpată până la Hmax = 4,0 m), iluminat nocturn 
 
►În cazul terenului studiat, distanța de amplasare a împrejmuirii va fi : 

Poziția față de 
axul drumului  
(m) 
 

DJ 101 I/Bd. Republicii       str. Buda  drum Decathlon 
       profil „S 0.15”    profil „B – B”    profil „A′ – A′” 
   p. stg.     p. dr.  p. stg.   p. dr.  p. stg.   p. dr. 
   12,00    12,00  12,00  10,00   6,50   7,00 

 
 
 
 



 
 
„SP” –     ZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT ,   
               subzona SPAȚII VERZI AMENAJATE, AGREMENT ȘI PERDELE DE PROTECȚIE – „SP1” 
Se referă la suprafața de 5353 mp care se menține ca suprafață și amplasare în cadrul incintei 
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 
Art. 1 - Tipuri  de subzone funcţionale  

   -     nu e cazul 
Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  

-    recreere, plantații ornamentale și de protecție aferente infrastructurii edilitare și rutiere 
Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  

- echipare tehnico-edilitară  
- circulații  
- împrejmuiri  

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
Art. 4 - Utilizări permise  

- spatii plantate; 
- amenajari de parcuri si scuaruri; 
- oglinzi de apa; 
- retele tehnico-edilitare 
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întretinere si locuri pentru colectarea deseurilor; 
- spatii deschise, dar acoperite (pavilioane) pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si 

biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentatie publica si comert 
specifice programului de parc si zona de agreement; 

- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna; 
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întretinerea spatiilor plantate si accesul la 

activitatile permise – zona de agrement si parc; 
- construcții și amenajări pentru recreere și odihnă : 

o pergole, umbrare 
o mobilier de grădină (bănci, jardiniere, corpuri de iluminat, coșuri de gunoi, fumoar)  

- plantații de aliniament 
- spații verzi decorative (gazon, pateuri florale, grupuri de arbori și arbuști) și amenajări ambientale (oglinzi 

apă, fântâni decorative)  
- împrejmuiri perimetrale și despărțitoare 
- panouri de reclamă comercială, bannere 

 
Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii 

- -in spatiile plantate din intersectiile aferente Ccr se vor permite doar lucrari aferente Ccr si elemnte 
decorative sau tip semnal, obiecte simbol, pergola, indicatoare de circulatie; 

- se va acorda o atenţie deosebită modului de compoziţie peisagistică şi asociere a speciilor vegetale, 
astfel încât să se obţină o imagine cât mai variată pe întreaga perioadă a anului  
 

Art. 6 - Utilizări interzise  
- -se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
- orice fel de construcții sau amenajări pentru alte funcțiuni, inclusiv cu caracter provizoriu 
- depozitări de materiale  
- platforme deșeuri menajere / industriale 
 

Art. 7 - Interdicţii temporare  
-    nu sunt 



Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice altă construcție sau amenajare cu excepția celor menționate la. Art. 4 
- activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice 
- orice fel de constructie in zonele de protectie a retelelor tehnico-edilitare; 
- orice fel de constructii si anexe care nu respecta normele sanitare in vigoare 

 
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI 
 
 3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale  
- nu e cazul 
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice 
- nu e cazul 
Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum  
-            - nu e cazul 
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  
- conform plansa reglementari urbanistice 
- plantarea arborilor se va face la minim 5 m fata de constructii. 
 
 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
- Notă importantă : Accese carosabile și pietonale la subzona „SP1” se asigură exclusiv prin zona „ID” 
 
Art. 13 - Accese carosabile   
-  sunt admise accese semicarosabile doar pentru circulația mașinilor și utilajelor de întreținere  
Art. 14 - Accese pietonale  
- se asigură toate construcţiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni 

corespunzătoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si amenajarile 

ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui obiective independente. 
-  la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la constructiile de 

lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind deplasarea in conditii 
de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu handicap sau cu dificultati de 
deplasare. 

 
Art. 15 - Parcaje 
            -    conform articol permisivitati 
 

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 
 - se vor realiza o dată cu lucrările de echipare edilitară a întregii incinte. 
- se va asigura: alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate si iluminat public conform cerintelor functionale ale 
fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului. 
- se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative 
pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate. 

 
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
           Vor fi necesare rețelele electrice, de apă și canalizare  
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
           - Nu e cazul 



            3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
 
Art. 19 – Parcelarea 
            - nu e cazul 
  
Art. 20 – Înălțimea construcțiilor 
-cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima admisa nu va depasi 3 m la cornisa si 4 m la coama , regim maxim de 
inaltime propus S+P; 
-inaltimea maxima pentru echipamente de joaca, distractie este nelimitata; 
 
Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor 
-     volumele construite vor fi simple, adecvate funcțiunii  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand 
elementele naturale; 
-materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice; 
- se interzice folosirea  tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea constructiilor; 
 
Art. 22 – Procentul de ocupare al terenului 
            - POT = 10 % 
Art. 221 – Coeficientul de ocupare al terenului 
            - CUT = 0,1   
       
   3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
 
Art. 23 – Spații verzi 
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate 
cu un arbori; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 
metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori 
in perimetrul propriu sau in spatiile plantate publice din proximitate; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un gard viu de 
minim 1.20 metri inaltime;  
 
Art. 24 – Împrejmuiri 
- spre deosebire de parcuri si gradini, scuarurile si fasiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi separate de trotuare 
prin borduri in lungul carora, pe o distanta de minim 0,50 metri terenul va fi coborat cu minim 0,10 metri sub 
nivelul partii superioare a bordurii pentru a impiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pamantului pe 
trotuare; 
-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va face asfel 
incat sa nu afecteze zona stazii (maxim 2m inaltime) 
 
 „CC” – „ZONA CĂI DE COMUNICAŢII, subzona CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE – „Ccr”   
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 
Art. 1 - Tipuri de subzone funcţionale  

- nu e cazul 
Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  

-   construcţii şi amenajări pentru căi de comunicaţie rutieră  
Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  

-    mobilier urban aferent arterelor de circulaţie 
-    spaţii verzi 
-    utilități                     



                       
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
Art. 4 - Utilizări permise  

- căi de comunicaţie rutieră  
- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice 
- refugii şi treceri pietoni 
- reţele tehnico – edilitare 
- plantaţii de aliniament 

 
Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii   

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie : 
o să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare 
o să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă) 

Art. 6 - Utilizări interzise  
- orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare   

         sau extindere; 
- orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru : 
 - lărgirea unor străzi  
 - modernizarea intersecţiilor 
 - realizarea spaţiilor de parcare 
 - realizarea traversărilor pietonale 

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

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări : 
 - construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente 
 - panouri independente de reclamă publicitară 
 - amenajări provizorii sau instalări de chioşcuri 
 - obturarea cu mobilier urban a acceselor şi pasajelor carosabile 
 - staţionarea autovehiculelor în timpul construirii sau al exploatării 

- se interzice : 
 - cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere 
 - amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care pot produce 
poluare peste normele admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu / explozie. 
 

Art. 7 - Interdicţii temporare  
- orice construcţie în zonele de interdicţie temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare intersecţii, 

modernizări de străzi existente, etc) prevăzute în documentaţia urbanistică 
- modernizarea drumurilor existente se va face pe baza unor documentaţii de specialitate cu respectarea 

profilurilor transversale stabilite prin PUZ  
-  
Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie care prin destinaţie, conformare, volumetrie şi estetică impietează asupra desfăşurării      

în bune condiţii a funcţiunii dominante : construcţii provizorii, chioşcuri, panouri publicitare 
 
 
 
 
 
 
      



CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale  
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice 
Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum  
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  

- nu e cazul 
                                                                                                                                                                                                                       
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art. 13 - Accese carosabile  

Se menține accesul actual dinspre DJ 101 I / Bd. Republicii pentru unitatea existentă 
Se repoziționează accesul secundar dinspre drumul privat (care se formează din str. Buda) 
Se propune extinderea spațiilor de parcare în cadrul incintei (personal, vizitatori, tiruri) 
►Profile drumuri :  
• Pentru DJ 101 I / Bd. Republicii se preia profilul „S 0.15” propus prin PUG aprobat (24,00 m între 
aliniamente cu 14,00 m parte carosabilă)  
• Se preiau profilele propuse prin PUZ pasaj aprobat, pentru : 

 - str. Buda : profil „B – B” (22,00 m între aliniamente, cu 14,00 m parte carosabilă) 
 - drum Decathlon : profil „A′ – A′” (13,50 m între aliniamente, cu 7,00 m parte carosabilă) 
 

Caracteristici  
constructive 
(m) 

DJ 101 I/Bd. Republicii       str. Buda  drum Decathlon 
       profil „S 0.15”    profil „B – B”    profil „A′ – A′” 
   p. stg.     p. dr.  p. stg.   p. dr.  p. stg.   p. dr. 

- parte carosabilă     7,00     7,00    7,00    7,00    3,50   3,50 
- spațiu verde     2,00     2,00    1,50    1,50    1,50     - 
- trotuar     2,00     2,00      -    1,50    1,50     - 
- pistă biciclete       -       -    1,50      -      -   1,50 
- spațiu verde     1,00     1,00      0,50      -      -   0,50 
- trotuar       -       -    1,50      -      -   1,50 
- distanța / ax   12,00   12,00  12,00   10,00    6,50   7,00 
Total între aliniam.              24,00           22,00           13,50 
- necesar cedare       -       -    7,20     5,20    2,00   2,50 

 
 

Notă : Pentru modernizarea drumurilor conform profilelor prezentate și realizarea pasajului, este  
necesară cedarea din terenul beneficiarului a unei suprafețe totale de 2786 mp, din care : 

- 2030 mp : pentru realizare rampă acces denivelat la pasaj  
-     90 mp : pentru lărgire str. Buda 
-   666 mp : pentru lărgire drum Decathlon + Leroy Merlin 

 
Art. 14 - Accese pietonale 
- se vor efectua pe trotuarele aferente străzilor amenajate conform profilelor prezentate la articolul anterior 
Art. 15 – Parcaje  
 - Este interzisă parcarea / staționarea pe domeniul public 
 

 

 

 

 



3.3.  Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente  
- Noile reţele tehnico - edilitare (inclusiv branșamente, după caz) vor fi obligatoriu amplasate în subteran, conform 
prevederilor HGR nr. 490/2011         
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
           - aferente obiectivului propus 
 
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate                      
publică a comunei sau judeţului, după caz. 
(2) Reţelele de gaze și energie electrică sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 
Lucrările de echipare edilitară și branșare ale obiectivului propus vor fi finanțate de către beneficiar/investitor 
 
3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
 
Art. 19 – Parcelarea 
Art. 20 – Înălțimea construcțiilor 
Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor 
Art. 22 – Procentul de ocupare al terenului 
Art. 221 – Coeficientul de ocupare al terenului 
- nu e cazul  
        
            3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
 
Art. 23 – Spații verzi 
Art. 24 – Împrejmuiri 
- se vor amplasa conform profilelor propuse in plansa de reglementari urbanistice. 
 
  V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ            
                                          
  UTR nr. 42 A 
                  Întocmit,  
         arh. Andreea Aluchi                                                                                                                                                                                                            
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