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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
1. INTRODUCERE 
1.1 Date de recunoştere a documentaţiei 
1.1.1  Denumirea lucrării P.U.Z. – CONVERSIE FUNCŢIONALĂ TERENURI SITUATE ÎN REGHIN, 

IDENTIFICATE PRIN CF NR. 54420, 54421, 54438, 56770, 54419 
1.1.2 Amplasament: Municipiul Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-19, zona între strada Axente Sever – 

strada Ierbuș - str. Muncitorilor, jud. Mureș 
1.1.3 Beneficiar S.C. EVORA CENTER S.R.L. 

  Sediu: Mun. Reghin, str. Mihai Viteazul nr.19, jud. Mureş 
1.1.4 Proiectant general S.C. ARHIGRAF S.R.L. 

Sediu: Loc. Căluşeri, nr. 252, jud. Mureş 
Punct de lucru: Tîrgu Mureş, str. Gh Doja, nr. 28-30 
Tel/fax: 0265-261.187 

1.1.5  Data elaborării septembrie,2017 

1.2 Obiectul PUZ 
1.2.1 Solicitări ale temei program 
Prezenta lucrare s-a elaborat la cererea beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr. 243 din 
22.08.2017 şi a Avizului de Oportunitate nr.5 din 07.06.2017.  
Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune reconformarea zonei studiate din UTR 52 - zona pentru 
industrie/depozite a municipiului Reghin în zonă cu caracter comercial - Subzona activitatilor 
economice de tip comercial, în vederea realizării cadrului legal pentru realizarea unui centru comercial. 
Planul Urbanistic Zonal stabileşte reglementările specifice pentru zona studiată, stabileşte obiectivele, 
acţiunile şi măsurile de rezolvare a acestora, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente coroborată 
cu intențiile și direcțiile de dezvoltare propuse de beneficiar și agreate de autoritatea publică locală. 
Analiza organizării terenului s-a făcut pornind, în principal, de la: 

- solicitările beneficiarului,  
- situaţia juridică a terenului,  
- caracteristicile terenului de amplasament, 
- posibilităţile de echipare tehnico-edilitară, 
- criterii urbanistice şi arhitecturale, 
- criterii de funcţionalitate, 
- oportunitatea investițiilor propuse. 

1.2.2 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată 
Conform P.U.G municipiul Reghin, zona luată în studiu este încadrată în UTR 52 - zona pentru 
industrie/depozite a municipiului Reghin, conform proiect nr. 6305.0/2005 și 6305.1/2008 aprobat prin HCL 
nr 29/2008, HCL nr. 27/2005 și R.L.U. 

1.3 Surse documentare 
Sursele utilizate la fundamentarea soluţiei propuse sunt: 

− Regulamentul General de Urbanism, 
− Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, 
− Planul Urbanistic General al municipiului Reghin, 
− Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Reghin, 
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− Studiul topografic al zonei, 
− Studiul geotehnic al amplasamentului, 
− Studiul de circulație. 
 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1 Evoluţia zonei 
Zona analizată este situată în intravilanul municipiului Reghin, în partea de nord-est a municipiului, în zona 
industrială a oraşului. 
Pe amplasament a funcţionat în trecut întreprinderea metalurgică Republica. În prezent pe teren se mai 
identifică vechile fundaţii, suprafeţe betonate și canale, aflate în diverse stadii de degradare. 

2.2 Încadrarea în localitate 
Ansamblul de terenuri care fac obiectul acestei documentații sunt situate în intravilanul localităţii Reghin, în 
partea nord-estică a municipiului, în zona Gării CFR Reghin, conform planului de încadrare anexat. 
Amplasamentul este limitat de: 

− la Nord - strada Muncitorilor, proprietăți particulare construite, 
− la Est - proprietăţi particulare,  
− la Sud - strada Axente Sever,  
− la Vest - proprietăți particulare construite. 

Terenurile sunt poziționate la nord de intersecția străzilor Ierbuș - Salcâmilor, str. Ierbuș nr.17-23, au în 
plan formă neregulată, iar nivelitic sunt relativ plane.  
Accesul pe amplasament se face din străzile Ierbuș și Muncitorilor. 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
Amplasamentul este în situat în Depresiunea Reghinului, aflată la marginea nord-estică a podişului 
Transilvaniei, la contactul Subcarpaţilor interni cu Câmpia Transilvaniei, pe malul stâng al râului Mureș, 
aproape de confluența cu afluentul Gurghiu. 
Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă și natură. Depozitele din teritoriu aparţin 
Sarmaţianului şi Panonianului, reprezentând umplutura neogenă a Bazinului Transilvaniei fiind constituite 
din marne, argile, nisipuri şi gresii slab cimentate, peste care se regăsește o cuvertură sedimentară aluvial-
deluvială, de vârstă cuaternară. Forajele executate au interceptat formaţiuni aluvionare, de luncă, de la fine 
(mâluri, nisipuri) la grosiere (pietrișuri/pietrișuri cu nisip). 
Factorul hidrogeologic principal îl constituie râul Mureş, cu afluentul de stânga Gurghiu, formând zone de 
luncă şi terase bine dezvoltate. În aceste zone se pot urmări acumulări importante ale apelor subterane, 
cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere. 
Pentru cercetarea terenului de fundare de pe amplasament s-au executat 9 foraje geotehnice, prin care s-
a identificat următoarea stratificaţie:  

F1 
0,00 ÷1,20 umplutură neuniformă pământ/pietriş /bolovăniş 
1,50 ÷ 2,60 praf argilos/nisipos, cafeniu-cenușiu, plastic 
consistent 
2,60 ÷ 4,60 Nisip cenușiu, afânat, spre bază cu pietriș mic 
4,60 ÷ 6,70 Pietriș mare cu nisip, ocazional bolovăniș, 
mediu îndesat, de la -6,50 m îndesat 

F2 
0,00 ÷ 2,00 umplutură pietriș/beton/pământ 
2,00 ÷ 2,50 nisip argilos, cafeniu-cenușiu, plastic 
moale 
2,50 ÷ 4,50 Nisip cenușiu, afânat, spre bază cu 
pietriș mic 
4,50 ÷ 6,80 Pietriș mare cu nisip, ocazional 
bolovăniș, mediu îndesat, de la -6,00 m îndesat 
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F3 
0,00 ÷ 1,50 Umplutură pietriș/beton/pământ 
1,50 ÷ 3,60 Nisip argilos, cafeniu-cenușiu, plastic moale, 
spre bază devine mai nisipos 
3,60 ÷ 4,20 Nisip cu pietriș, afânat 
4,20 ÷ 7,00 Pietriș mare cu nisip, ocazional bolovăniș, 
mediu îndesat, de la -5,00 m îndesat 

F4 
0,00 ÷ 1,80 Umplutură pietriș/beton/pământ 
1,80 ÷ 3,60 Nisip argilos, cafeniu-cenușiu, plastic 
moale, spre bază devine mai nisipos 
3,60 ÷ 6,50 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la  
-5,00 m îndesat 

  

F5  
0,00 ÷ 2,00 Umplutură pietriș/beton/pământ 
2,00 ÷ 3,50 Praf argilos, cafeniu-cenușiu, plastic 
consistent, 
3,50 ÷ 4,20 Nisip cu pietriș, afânat 
4,20 ÷ 6,80 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la -5,00 m 
îndesat 

F6 
0,00 ÷ 0,30 Sol vegetal negru 
0,30 ÷ 1,50 Argilă mâloasă neagră, plastic 
consistentă 
1,50 ÷ 2,20 Praf argilos, cafeniu-cenușiu, plastic 
consistent, 
2,20 ÷ 3,50 Nisip cenușiu, afânat 
3,50 ÷ 6,70 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la 
-5,50 m îndesat 

  

F7 
1,50 ÷ 2,20 Praf argilos, cafeniu-cenușiu, plastic moale, 
2,20 ÷ 3,80 Nisip cenușiu, afânat, spre bază cu pietriș 
3,80 ÷ 6,80 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la-5,00 m 
îndesat 

F8 
0,00 ÷ 2,00 Umplutură pietriș/pământ 
2,00 ÷ 3,40 Nisip prăfos/argilos, afânat, cu rar 
pietriș 
3,40 ÷ 7,00 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la 
-4,50 m îndesat 

  

F9 
0,00 ÷ 2,20 Umplutură pietriș/pământ 
2,20 ÷ 3,50 Nisip prăfos/argilos, afânat, cu rar pietriș 
3,50 ÷ 7,00 Pietriș cu nisip, mediu îndesat, de la-4,50 m 
îndesat. 

 

În perioada de execuție a forajelor, nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimi cuprinse între -
3,0m și – 3,50 m. Acest nivel poate fluctua, cu oscilații sezoniere.  
Date climatice 
Regiunea este caracterizată de o climă continental-moderată, cu veri călduroase și ierni reci. Trăsăturile 
esențiale ale climatului sunt imprimate de circulația frecventă a maselor de aer de la V la NE. 
Precipitații medii anuale – între 600 si 1000 mm. 
Temperatura aerului : - medie multianuală între 6 şi 9 ºC. 

- medie minimă între -3 și -6 ºC. 
- medie maximă între 16 și 20 ºC. 

Conform hărții cu repartiția după indicele de umiditate (Im) Thornthwaite, arealul se încadreaza la "tip II 
climatic" cu un Im = 0 - 20. 
Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheț a terenului natural este de 90cm. 
Seismicitatea 
Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, perimetrul studiat se 
situează în zona de gradul 7 (scara MSK). Amplasamentul se încadrează din punct de vedere seismic în 
zonă având accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,15g, iar perioada de colț Tc= 0,7sec. 
Studiul topografic  
Ridicarea topografică a fost executată în sistem STEREO 70, iar planşele de lucru au fost redactate la 
scara 1:500. Planul de situaţie vizat de OCPI, este anexat prezentului studiu. 
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2.4 Circulaţia 
Circulațiile auto și pietonală în zona studiată se desfășoară pe străzile care delimitează amplasamentul 
analizat prin PUZ: str. Ierbușului și str.Muncitorilor. 
Din punct de vedere al categoriei tehnice străzile fac parte din următoarele categorii: 

- str. Ierbuș - stradă de categorie tehnică III; 
- str.Muncitorilor - stradă de categorie tehnică IV. 

Strada Ierbușului se suprapune, la nivelul localității cu DJ 154E - Reghin - Solovăstru - Jabenița. 
Are profil de stradă de categoria a III-a, sistematizată, carosabilul are câte un fir pe sens, cu îmbrăcăminte 
definitivă din asfalt. Strada are aspect regulat: sunt amenajate trotuare și stații de autobuz pe diferite 
sectoare ale străzii. 
Str. Muncitorilor are profil de stradă de categoria a IV-a, nesistematizată, carosabilul are un fir (lățime între 
3-5m), parțial asfaltată, parțial pietruită. Nu sunt asigurate elementele standardizate de profil, caracteristice 
unei străzi cu caracter urban. Strada are aspect neregulat, influenţat şi de curbele neregulamentare. Nu 
sunt amenajate trotuare. 

Zona este caracterizată de un trafic mediu, rezultat al deplasărilor spre unitățile industriale aflate în zonă 
(Alpina Shoe, Kastamonu) şi al deplasărilor de tranzit şi penetraţie prin şi către municipiul Reghin, pe 
relația Reghin – Solovăstru – Jabenița. 

2.5 Ocuparea terenurilor 
Suprafaţa totală a terenurilor care fac obiectul reconformării urbanistice este de 63.999 mp. 

Parcelele sunt evidenţiate în următoarele C.F.-uri: 
1. C.F. nr. 54420/Reghin –  13.310 mp, 
2. C.F. nr. 54421/Reghin –    5.900 mp, 
3. C.F. nr. 56770/Reghin –  34.765 mp, 
4. C.F. nr. 54438/Reghin –    7.919 mp (drum de acces), 
5. C.F. nr. 54419/Reghin –    2.105 mp, 

Terenurile sunt încadrate în UTR 52, zona destinată unităților industriale /depozite. 
În prezent terenurile sunt libere de construcții, dar pe ele se mai identifică vechile fundaţii, suprafeţe 
betonate (aflate în diverse stadii de degradare) şi moloz rezultat în urma demolării fostei fabrici Republica. 
Terenurile din vecinătatea zonei studiate, care au acces din strada Muncitorilor și str. Ierbușului sunt 
ocupate în mare parte de case de locuit. Terenul situat vis-a-vis de zona studiată este ocupat de stația 
electrică Republica. La Est, Sud-Est de zona studiată terenurile situate în aliniament cu strada Ierbușului, 
până în zona intersecției cu strada Muncitorilor sunt definite ca zonă de locuit. Din acest punct al 
intersecției, de-a lungul străzii Ierbușului până spre limita intravilanului, întreg arealul este definit ca zonă 
pentru industrie / depozitare, o zonă compactă în care sunt concentrate principalele unități de producție. 

2.6 Echiparea edilitară 
În zonă există o infrastructură edilitară relativ bine conturată. 
Clădirile existente sunt racordate la reţelele edilitare de alimentare cu apă, canalizare unitară, energie 
electrică și gaze naturale prin branşamente și racorduri echipate cu sisteme de contorizare a 
consumatorilor. Reţelele stradale sunt pozate în lungul străzilor care deservesc zona.  

2.7 Probleme de mediu 
Nu sunt semnalate probleme deosebite de mediu, zona fiind lipsită de factori de poluare majori. 
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2.8 Disfuncţionalităţi 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 
CIRCULAŢII 
- drum de acces la parcele neamenajat si nesistematizat - amenajarea acceselor la parcele 

- drumuri de incintă și platforme auto neamenajate 
 - amenajarea drumurilor si platformei auto de 
incinta conform cu funcțiunile propuse  

- lipsă parcaje - amenajare locuri de parcare 
FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR 
- zona studiata nereglementată corespunzător din punct 
de vedere urbanistic 

- reglementarea zonei din punct de vedere 
urbanistic in concordanta cu noile directii de 
dezvoltare urbana conturate in zona 

SPAŢII PLANTATE ŞI DE PROTECŢIE 
- imobil fara zone plantate intretinute 
- terenuri lasate in paragina 
 

- reglementarea modului de asigurare al 
spatiilor plantate conform regulamentului  
aferent PUG Reghin 

- ruine și deșeuri de construcții rezultate în urma 
demolărilor necontrolate 

- asanarea terenurilor prin îndepărtarea 
organizată și controlată a deșeurilor de 
construcții 

PROBLEME DE MEDIU 
- noxe provenite de la : 
* vehiculele aflate in trafic pe strada Ierbus 
* trenurile care circula pe calea ferata publica 
* garniturile care sunt manevrate in zona de triaj 

- nu se vor propune functiuni destinate locuirii 
- se vor propune zone de protecție față de 
calea ferată și stradă în fronturile în care este 
posibil acest lucru 

- depozitarea deseurilor neorganizată și necontrolată - îndepărtarea controlată a deșeurilor existente 
pe amplasament 
- amenajarea corespunzatoare a spatiilor 
pentru colectarea deseurilor, conform normelor 
in vigoare, pentru funcțiunile viitoare 

PROTEJAREA ZONELOR 

- lipsa măsurilor de protecție fașă de căile de circulație 
CF și auto 

- se vor propune măsuri de protecție față de CF 
și stradă în porțiunile în care este posibil acest 
lucru 

2.9 Opţiuni ale populaţiei 
Emiterea Avizului de Oportunitate şi a Certificatului de urbanism pentru elaborarea acestei documentaţii 
confirmă interesul autorităţii locale pentru consolidarea zonei ca UTR cu caracter comercial. 
Apariţia unei zone de comerţ şi servicii în această zonă a municipiului Reghin, nu poate fi decât favorabilă, 
cu atât mai mult cu cât orașul este deficitar în astfel de funcţiuni. 
Investiţia propusă va duce la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei şi implicit a municipiului Reghin. 
Pentru asigurarea accesului cetăţenilor la luarea deciziei de aprobare a acestui PUZ, pe parcursul derulării 
procedurilor de avizare şi aprobare s-a făcut consultarea populaţiei prin intermediul anunţurilor şi 
dezbaterilor publice prevăzute de legislaţia de profil. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Pentru elaborarea PUZ au fost întocmite studiul topografic, (cu delimitarea zonei, identificarea imobilelor şi 
a căilor de comunicaţie), studiul geotehnic și studiul de circulație. 
Prin studiul topografic au fost identificate topografiile loturilor studiate, a loturilor învecinate și a căilor de 
circulație  CF și auto care deservesc sau tranzitează zona și inflențează dezvoltarea zonei. 
Prin studiul geotehnic s-au stabilit caracteristicle geomorfologice ale zonei și condițiile de fundare. 
Prin studiul de circulație s-au analizat condițiile de trafic și s-au stabilit soluții de îmbunătățire a circulațiilor 
auto și pietonale atât pentru căile publice cât și pentru cele de incintă. 
Studiile şi analizele făcute, conduc la concluzia că amplasamentul care face obiectul acestui PUZ poate fi 
reglementat din punct de vedere urbanistic, în vederea promovării de noi investiţii.  
Prezentul P.U.Z. propune modificarea UTR-ului pentru zona studiată, în corelare cu tendinţele actuale de 
dezvoltare a zonei, în Subzona activitatilor economice de tip comercial . 

3.2 Prevederi ale PUG Reghin pentru zona studiată 
Conform P.U.G și RLU Reghin nr. 6305.0/2005 şi 6305.1/2008 aprobat prin H.C.J.L. nr.29 / 2008 și H.C.L. 
27/2015, zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Reghin, fiind încadrată în UTR 52 - zona 
pentru industrie/depozite. 
Concluzii din documentații de urbanism aprobate 
3.2.1 La initiativa vechiului proprietar SC RISEL INVESTITII s-a întocmit și s-a aprobat un Plan Urbanistic 
Zonal (prin H.C.L. Reghin nr. 37 din 29.03.2007) care reglementează conversia funcțională a terenului 
fostei incinte industriale, în două zone delimitate de artera principală de circulație: zona pentru activități 
comerciale și zona rezidențială. 
Conform prevederilor acestui PUZ, zona aferentă centrului comercial propune următoarele prevederi: 

- retragerea clădirilor cu 22m din axul străzii principale, 18,5m față de axul străzilor secundare 
- retagerea clădirilor 10m față de limita vest și 8m față de aliniament str.Ierbuș 
- distanța dintre fronturile opuse ale clădirilor să fie cel puțin egală cu media înălțimii clădirilor 

respective 
- asigurarea obligatorie a parcărilor în incinta 1 loc/40mp Ad spații comerciale și 1 loc/5-10 locuri de 

mese pentru spații de alimentație publică 
- înălțimea maximă S+P+1E (Hmax nu va depăși distanța dintre fronturi) 
- aspectul exterior subordonat centrelor funcționale cu asigurarea coerenței urbane 
- asigurarea echipării edilitare a clădirilor și racordarea la rețelele publice tehnico-edilitare 
- minim 5% spații verzi, 1 arbore la 4 locuri de parcare 
- POTmax=80%, CUTmaxim=1,6 

3.2.2 În vecinătatea estică a terenurilor beneficiarului prezentului P.U.Z. s-a aprobat ”PUD – Reabilitare 
constructii existente CC cu Hypermarket, depozit de vânzare și birouri, rezervor apă de incendiu, post de 
transformare electric, împrejmuire teren, turn publicitar și panouri publicitare, racorduri la utilități, Reghin, 
str.Ierbuș nr.17-19, jud. Mureș”; elaborat in 2008, prin Hotărârea C.L. Reghin nr. 39 / 11.08.2008. 
În acest PUD se stabilește amplasarea unui spațiu de hypermarket (Dedeman) și drive-in. Reglementări și 
indicatori urbanistici propusi: 

- Regim de înălțime P/P+2 
- POTpropus=62%, CUTpropus=0,7 
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3.3 Valorificarea cadrului natural 

În zona studiată nu există vegetație cu potențial peisagistic sau alte elemente ale cadrului natural ce pot fi 
afectate prin realizarea investiției propuse. 

Mişcările de teren vor fi făcute numai în interiorul amplasamentului studiat. Sistematizarea verticală a 
terenului va permite circulaţia fluentă în interiorul incintei şi nu va modifica configuraţia parcelelor vecine. 
Se va pune accent pe amenajarea spaţiilor neconstruite ca spaţii verzi şi pe plantarea de arbori.  

3.4 Organizarea circulaţiei 
Accesul principal la teren se face din str. Ierbușului, atât dinspre zona centrală a orașului cât și dinspre 
periferie.  

Se propune o cale de circulație  de tip urban, asigurând accesul în locație atât din str. Ierbușului cât și din 
strada Muncitorilor. Din această stradă se vor ramifica alei pietonale și carosabile, pentru acces clienți. Se 
va amenaja o cale de acces separată pentru aprovizionare şi o platformă pentru aprovizionare în zona 
comercială. 

Propunerile P.U.Z. privind modernizarea circulaţiei pe strada Ierbușului, Muncitorilor și în intersecţia 
accesului nou cu str.Salcâmilor se referă la: 

- încadrarea străzilor în profile standardizate specifice mediului urban; 
- asigurarea de trotuare amenajate conform standardelor şi normativelor în vigoare; 
- posibilitatea de realizare a parcajelor auto pentru clienți, personal și aprovizionare; 
- reglementarea acceselor pe parcelele de pe str.Ierbușului și Muncitorilor; 
- asigurarea trecerii de pietoni în intersecţia străzilor Ierbuțului – Salcâmilor  

Pentru dimensionarea parcajelor se vor respecta prevederile HG 525, Anexa 5, pct.5.3 Construcţii 
comerciale 

Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează: 
- un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2; 
- un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2; 
- un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-
2.000 m2; 
- un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 
2.000 m2. 
Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri de masă. 
La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate 
independent de parcajele clienților. 

3.5 Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici 
3.5.1  Reglementări 
Prin prezentul P. U. Z. se reglementează zona din punct de vedere urbanistic și se crează cadrul legal 
pentru conversia funcţională a zonei din UTR 52 – Zona pentru industrie/depozite în UTR – EC - 
Subzona activitatilor economice de tip comercial  

3.5.1.1 Prevederi cu caracter general 
Subzona activitatilor economice de tip comercial –servicii şi comerţ 
Utilizări admise 

- comerț de tip supermarket  cu produse pentru construcții (materiale de construcții, instalații, 
mobilier și decorațiuni interioare) 
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- comerţ de tip supermarket, cu produse alimentare şi nealimentare, cu caracter general sau 
specializat pe diverse profile, 
- comerț de tip retail, 
- servicii conexe, organizate in sistem mall, 
- reprezentanţe comerciale de tip showroom;  
- publicitate largita conform prevederilor legale si ale Regulamentului de Publicitate Locala;  

Funcţiuni complementare admise: 
- institutii publice,  
- sedii ale unor companii şi firme de prestari servicii pentru întreprinderi (proiectare, cercetare, 

expertizare, consultanţă în diferite domenii) şi alte servicii profesionale nepoluante; 
- servicii sociale, colective şi personale; 
- servicii în turism (hoteluri, pensiuni, agenţii de turism); 
- servicii bancare 
- servicii avansate pentru întreprinderi (consultanță și management, marketing, servicii juridice, 

cercetare, dezvolatre, servicii financiare, bancare, asigurări) 
- alimentație publică și loisir 
- dotări comerciale cu desfacere cu amănuntul; 
- spatii verzi amenajate; 
- accese pietonale şi carosabile, parcaje. 

Utilizări admise cu condiţionări 
- ateliere de producţie manufacturieră de lux, atractive din punct de vedere turistic, cu condiţia 

să nu genereze poluare, transporturi grele sau zgomot; 
- activități productive bazate pe tehnologii de vârf nepoluante; 
- desfacerea de bunuri și produse din producție proprie; 
- puncte logistice; 
- stații pentru distribuție de carburanți; 
- stații/unități pentru toaletarea și întreținerea autovehiculelor. 

Utilizări interzise 
- - locuire de orice tip;  
- activităţi de producţie industrială de orice fel; 
- creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta; 
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
- depozitarea specializată de substanţe inflamabile sau toxice; 
- autobaze şi staţii de intreţinere auto pentru autovehicule mari; 
- efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate; 
- efectuarea lucrărilor de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 

învecinate sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

3.5.1.2 Prevederi privind condiţiile de amplasare şi conformare 

Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)  
Se conservă de regulă cadastrul existent conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate 
avizate conform legii. 
Parcelele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:  

- suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 2000 mp ;  
- lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 50 m.  
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Amplasarea în interiorul parcelei 
În interiorul parcelei construcţiile se vor amplasa astfel încât să respecte prevederile Codului Civil şi să 
asigure: distanţele necesare intervenţiilor în caz de incendiu, și/sau distanțele tehnologice.. 
Se recomandă orientarea construcțiilor comerciale astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru 
birouri. 
Se recomandă orientarea spre nord a zonelor de depozitare, atelierelor de întreținere, anexelor, 
bucătăriilor și a spațiilor de preparare. 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament 
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita între domeniul privat şi domeniul public. 
De regulă, amplasarea clădirilor se va face la aliniamentul existent, dar se admite şi retragerea faţă de 
aliniament, dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale. 
În cazul în care înălțimea clădirilor este mai mare decât distanța dintre aliniamente, clădirile respective se 
vor retrage față de aliniament  la o distanță egală cu diferența dintre înălțimea clădirii și distanța dintre 
aliniamente. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelelor 
Clădirile vor fi retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu 
jumătate din înălţimea lor măsurată la cornișă sau atic, dar nu mai puţin de 3 m. 

Amplasarea construcţiilor faţă limitele posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea 
clădirii măsurată la cornişă sau atic, dar nu mai puţin de 3,0metri. 

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela  
In cazul existenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o 
distanţă minimă de 6 m.  

3.5.1.3 Prevederi cu privire la circulații și asigurarea acceselor obligatorii 

Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces direct dintr-o cale publică sau privată, cu 
latime adecvata pentru a permite accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor. 
Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal și aprovizionare, 
vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu). 
In zonele de acces carosabil pe parcelă se va asigura, în afara circulaţiilor publice, spaţiul necesar 
staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea în incintă. 
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 
învelitorilor permeabile. 
Pe str. Ierbusului sunt amenajate stații pentru autobuze și alte mijloace de transport în comun (microbuze), 
publice sau private. 

Stationarea autovehicolelor 
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor publice. 
Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza platforme de parcare la sol sau parcaje în clădiri 
dedicate, supraterane sau subterane independente sau integrate în clădirile comerciale.  

3.5.1.4 Prevederi cu privire la echiparea tehnico-edilitară și gestionarea deșeurilor 
În zonă există reţele edilitare de alimentare cu apă rece, gaze naturale, energie electrică şi canalizare. 
Acestea sunt pozate paralel cu străzile adiacente.  
Zona va fi echipata edilitar complet;  
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice;  
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Racordarea se va face prin branşamente și racorduri ce vor fi proiectate în conformitate cu prevederile şi 
specificaţiile din avizele de racordare obţinute de la operatorii acestor reţele, 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public;  
Se interzice conducerea necontrolată a apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine;  
Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării 
deseurilor reciclabile si colectării selective a deşeurilor. Toate deșeurile vor fi evacuate prin intermediul 
serviciului urban de salubritate și a firmelor specializate în recuperarea, transportul, valorificarea și /sau 
depozitarea deșeurilor speciale. 

3.5.1.5 Inaltimea maxima admisibila a cladirilor  
Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18,0m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 21,0m.  
Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate prin studiu de insertie se pot stabili regimuri de înălţime 
mai mari, fără a depăşi 25,0 m în punctul cel mai înalt.  

3.5.1.6 Aspectul exterior al construcţiilor 
Aspectul exterior al construcţiilor noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente trebuie să fie în 
concordanţă cu funcţiunea şi să nu deprecieze caracterul general al zonei. 
Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în 
armonie cu acestea. 
Se vor utiliza materiale de calitate superioară atât pentru structuri cât şi pentru finisaje. Nu se vor folosi 
materiale fără agremente tehnice sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
Publicitatea si afisajul se vor inscrie in regulamentul Local de Publicitate si in prevederile legale;  

3.5.1.7 Prevederi cu privire la amenajarea de parcaje, spaţii verzi şi realizarea de împrejmuiri 
Parcaje  
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publice. Fac 
excepţie parcajele publice amenajate în lungul arterelor de circulaţie. 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform acestui PUZ și Anexei nr. 5 la Regulamentul General de 
Urbanism (HG nr.525/1996, republicat). Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi 
parcele, necesarul de parcaje va fi stabilit prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni 
în parte. 
Spaţii verzi 
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese vor fi amenajate ca spaţii verzi, întreţinerea şi dezvoltarea 
acestora fiind sarcina proprietarului. 
Se vor planta arbuşti ornamentali şi/sau pomi fructiferi, ce vor realiza şi o perdea de protecţie faţă de 
carosabil şi în aceeaşi măsură faţă de vecinătăţi. 
Suprafaţa minimă de spaţii verzi este de 5% din suprafaţa totală a lotului/loturilor ce deservesc o funcţiune. 
În cazul dezmembrărilor sau reparcelărilor, acest procent se va asigura pentru fiecare lot sau funcţiune 
rezultate în urma dezmembrării/reparcelării. 
Spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 5% din suprafaţa totală a parcelei şi vor 
cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 
La parcaje de la sol se va planta un copac la fiecare 3-5 locuri de parcare. 
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent 
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcţiilor. 
Acolo unde este posibil se vor asigura perdele de protecție din vegetație înaltă (copaci și arbuști) față de 
calea ferată. 
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Acolo unde nu este posibil se vor asigura alte tipuri de protecție fonică (panouri fonoabsorbante). 
Dimensionarea și amplasarea lor cade în sarcina administratorului/proprietarului căii ferate. 

Împrejmuiri și porți de acces 
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 50 cm şi o parte 
transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii 
şi pătrunderea vegetaţiei; inălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.  
Împrejmuirile spre limita posterioară se recomandă să fie dublate cu gard viu şi plantaţie înaltă. 
imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii;  
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau 
opac;  
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public; 

3.5.2 Bilanţul teritorial  

Bilanţ teritorial zona studiată 

Existent Propus CATEGORII DE UTILIZARE A 
TERENULUI Suprafaţa % Suprafaţa % 

CLADIRI  0,0 0,0% 25.775,0 40,3% 
CAROSABILE, PLATFORME 0,0 0,0% 34.790,0 54,4% 
SPATII LIBERE, SPATII VERZI  63.999,0 100,0% 3.434,0 5,4% 
APE 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

TOTAL 63.999,0 100,0% 63.999,0 100,0% 

3.5.3 Indicatori urbanistici pentru zona studiată 

Procent maxim de ocupare a terenului (POT-% m2 AC / m2 teren)  
- POT max = 85%  
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT m2 ADC / m2 teren)  
- CUT max = 2,2 

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 
Fiecare lot va fi racordat la reţelele municipale existente în zonă. 
Racordările se vor realiza pe baza avizelor de racordare emise de operatorii reţelelor, cu respectarea 
prevederilor de mediu şi siguranţă publică. 
Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare. 
Toate racordurile pentru electricitate şi comunicaţii prin cablu (TV, internet, telefon) vor fi subterane.  

3.7 Circulaţia terenurilor 
În cazurile în care se vor face lotizări, se vor asigura obligatoriu căi de acces la fiecare lot nou constituit. 
Dimensionarea căilor de acces se va face conform reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării şi 
cu respectarea prevederilor punctului 3.5.1.3 din prezentul memoriu. 

Parcelele de teren destinate căilor de acces vor fi transferate în domeniul public, în condiţiile legii. 

În cazurile în care proprietarii hotărăsc să păstreze căile de acces în regim privat, le revin următoarele 
obligaţii şi responsabilităţi: 
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- să asigure în permanenţă întreţinerea acestor căi de acces pentru desfăşurarea circulaţilor auto şi 
pietonală în condiţii optime de siguranţă, 

- să asigure permanent o lăţime liberă minimă de 3,5 m pe toată lungimea căii, pentru accesul 
mijloacelor de intervenţie (salvări, autospeciale pentru stingere incendii etc.), în cazuri de urgenţă, 

- să asigure loc de întoarcere corespunzător pentru autospecialele menţionate anterior, în cazul 
căilor de acces înfundate, 

- să asigure accesul operatorilor şi proprietarilor de reţele pentru verificare şi intervenţie la reţelele 
edilitare edificate pe aceste căi. 

 

4. CONCLUZII 

Necesitatea reglementării zonei a pornit de la analiza posibilităţii de mobilare urbană a parcelelor de teren 
aflate în proprietatea beneficiarului, situate în intravilanul municipiului Reghin, pe strada Ierbușului, în 
vederea amplasării unui complex comercial. 

Realizarea investiţiei propuse: construirea unui complex comercial pentru materiale, echipamente şi dotări 
pentru construcţii şi instalaţii, este favorabilă pentru zonă, obiectivul urmând a oferi clienţilor o gamă 
variată de produse şi servicii.  

Investiţia va contribui la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei, implicit şi a localităţii, prin generarea de 
locuri de muncă, atât în perioada de execuție cât și în perioada de exploatare, precum şi de venituri 
suplimentare la bugetul local.  

În acest sens se propune modificarea şi completarea P.U.G. Reghin şi a RLU aferent prin reconfigurarea 
zonei studiate, din UTR 25 zonă industrială în UTR – EC - Subzona activitatilor economice de tip 
comercial . 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 aferent  

P.U.Z. – CONVERSIE FUNCŢIONALĂ TERENURI SITUATE ÎN REGHIN, IDENTIFICATE 
PRIN CF NR. 54420, 54421, 54438, 56770, 54419 

UTR EC - Subzona activitatilor economice de tip comercial . 

I.  DISPOZIŢII GENERALE 

1.  Rolul Regulamentului Local de Urbanism 
Regulamentul Local de Urbanism are caracter de reglementare şi cuprinde prevederi referitoare la modul 
de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pentru zona studiată. 

2.  Baza legală 
La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal au stat 
următoarele prevederi legale: 

Legea nr. 350 cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/27.06.1996 
Planului Urbanistic General al municipiului Reghin 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Reghin 
Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 

Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent devin, odată cu aprobarea 
lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale, cu valoare juridică. 
3.  Domeniul de aplicare 
Prezentul Regulament Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii care stau la baza emiterii 
Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire sau Desfiinţare pentru construcţiile şi instalaţiile 
de orice fel ce se vor edifica sau desfiinţa în Unitatea Teritorială de Referinţă EC - Subzona activitatilor 
economice de tip comercial . 

4. Caracterul zonei 
UTR EC include loturile identificate prin CF cuprinse nr. 54420, 54421, 54438, 56770, 54419 din municipiul 
Reghin, conform planşelor din PUZ. 
Această unitate teritorială de referinţă are ca funcţiuni principale activități economice de tip comercial. 

II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenul studiat, se supune prevederilor Legii 50/1991 
(republicată), precum şi tuturor prevederilor legale conexe acestei legi.  

2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 
Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze naturale conform prevederilor legale în vigoare. 
Zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de comunicaţie rutiere și a căilor ferate vor ţine seama de 
prevederile legislației în vigoare. 
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III. UTILIZAREA TERENURILOR 

Utilizări admise 
- comerț de tip supermarket  cu produse pentru construcții (materiale de construcții, instalații, 
mobilier și decorațiuni interioare) 
- comerţ de tip supermarket, cu produse alimentare şi nealimentare, cu caracter general sau 
specializat pe diverse profile, 
- comerț de tip retail, 
- servicii conexe, organizate in sistem mall, 
- reprezentanţe comerciale de tip showroom;  
- publicitate largita conform prevederilor legale si ale Regulamentului de Publicitate Locala;  

Funcţiuni complementare admise: 
- institutii publice,  
- sedii ale unor companii şi firme de prestari servicii pentru întreprinderi (proiectare, cercetare, 

expertizare, consultanţă în diferite domenii) şi alte servicii profesionale nepoluante; 
- servicii sociale, colective şi personale; 
- servicii în turism (hoteluri, pensiuni, agenţii de turism); 
- servicii bancare 
- servicii avansate pentru întreprinderi (consultanță și management, marketing, servicii juridice, 

cercetare, dezvolatre, servicii financiare, bancare, asigurări) 
- alimentație publică și loisir 
- dotări comerciale cu desfacere cu amănuntul; 
- spatii verzi amenajate; 
- accese pietonale şi carosabile, parcaje. 

Utilizări admise cu condiţionări 
- ateliere de producţie manufacturieră de lux, atractive din punct de vedere turistic, cu condiţia 

să nu genereze poluare, transporturi grele sau zgomot; 
- activități productive bazate pe tehnologii de vârf nepoluante; 
- desfacerea de bunuri și produse din producție proprie; 
- puncte logistice; 
- stații pentru distribuție de carburanți; 
- stații/unități pentru toaletarea și întreținerea autovehiculelor. 

Utilizări interzise 
- - locuire de orice tip;  
- activităţi de producţie industrială de orice fel; 
- creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta; 
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
- depozitarea specializată de substanţe inflamabile sau toxice; 
- autobaze şi staţii de intreţinere auto pentru autovehicule mari; 
- efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate; 
- efectuarea lucrărilor de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 

învecinate sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 
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IV. PREVEDERI PRIVIND CONDIŢIILE DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)  
Se conservă de regulă cadastrul existent conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate 
avizate conform legii. 
Parcelele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:  

- suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 2000 mp ;  
- lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 50 m.  

Amplasarea în interiorul parcelei 
În interiorul parcelei construcţiile se vor amplasa astfel încât să respecte prevederile Codului Civil şi să 
asigure: distanţele necesare intervenţiilor în caz de incendiu, și/sau distanțele tehnologice.. 
Se recomandă orientarea construcțiilor comerciale astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru 
birouri. 
Se recomandă orientarea spre nord a zonelor de depozitare, atelierelor de întreținere, anexelor, 
bucătăriilor și a spațiilor de preparare. 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament 
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita între domeniul privat şi domeniul public. 
De regulă, amplasarea clădirilor se va face la aliniamentul existent, dar se admite şi retragerea faţă de 
aliniament, dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale. 
În cazul în care înălțimea clădirilor este mai mare decât distanța dintre aliniamente, clădirile respective se 
vor retrage față de aliniament  la o distanță egală cu diferența dintre înălțimea clădirii și distanța dintre 
aliniamente. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelelor 
Clădirile vor fi retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu 
jumătate din înălţimea lor măsurată la cornișă sau atic, dar nu mai puţin de 3 m. 

Amplasarea construcţiilor faţă limitele posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea 
clădirii măsurată la cornişă sau atic, dar nu mai puţin de 3,0metri. 

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela  
In cazul existenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o 
distanţă minimă de 6 m.  

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor  
Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18,0m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 21,0m.  
Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate prin studiu de insertie se pot stabili regimuri de înălţime 
mai mari, fără a depăşi 25,0 m în punctul cel mai înalt.  

Aspectul exterior al construcţiilor 
Aspectul exterior al construcţiilor noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente trebuie să fie în 
concordanţă cu funcţiunea şi să nu deprecieze caracterul general al zonei. 
Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în 
armonie cu acestea. 
Se vor utiliza materiale de calitate superioară atât pentru structuri cât şi pentru finisaje. Nu se vor folosi 
materiale fără agremente tehnice sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
Publicitatea si afisajul se vor inscrie in regulamentul Local de Publicitate si in prevederile legale;  
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V. PREVEDERI CU PRIVIRE LA CIRCULAȚII ȘI ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

Accese carosabile şi pietonale 
Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces direct dintr-o cale publică sau privată, cu 
latime adecvata pentru a permite accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor. 
Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal și aprovizionare, 
vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu). 
In zonele de acces carosabil pe parcelă se va asigura, în afara circulaţiilor publice, spaţiul necesar 
staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea în incintă. 
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 
învelitorilor permeabile. 
Pe str. Ierbusului sunt amenajate stații pentru autobuze și alte mijloace de transport în comun (microbuze), 
publice sau private. 

Stationarea autovehicolelor 
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor publice. 
Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza platforme de parcare la sol sau parcaje în clădiri 
dedicate, supraterane sau subterane independente sau integrate în clădirile comerciale.  

VI. PREVEDERI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR 

În zonă există reţele edilitare de alimentare cu apă rece, gaze naturale, energie electrică şi canalizare. 
Acestea sunt pozate paralel cu străzile adiacente.  
Zona va fi echipata edilitar complet;  
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice;  
Racordarea se va face prin branşamente și racorduri ce vor fi proiectate în conformitate cu prevederile şi 
specificaţiile din avizele de racordare obţinute de la operatorii acestor reţele, 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public;  
Se interzice conducerea necontrolată a apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine;  
Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării 
deseurilor reciclabile si colectării selective a deşeurilor. Toate deșeurile vor fi evacuate prin intermediul 
serviciului urban de salubritate și a firmelor specializate în recuperarea, transportul, valorificarea și /sau 
depozitarea deșeurilor speciale. 

VII. PREVEDERI CU PRIVIRE LA AMENAJAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI REALIZAREA DE 
ÎMPREJMUIRI 
Parcaje  
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publice. Fac 
excepţie parcajele publice amenajate în lungul arterelor de circulaţie. 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform acestui PUZ și Anexei nr. 5 la Regulamentul General de 
Urbanism (HG nr.525/1996, republicat). Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi 
parcele, necesarul de parcaje va fi stabilit prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni 
în parte. 
Spaţii verzi 
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese vor fi amenajate ca spaţii verzi, întreţinerea şi dezvoltarea 
acestora fiind sarcina proprietarului. 
Se vor planta arbuşti ornamentali şi/sau pomi fructiferi, ce vor realiza şi o perdea de protecţie faţă de 
carosabil şi în aceeaşi măsură faţă de vecinătăţi. 
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Suprafaţa minimă de spaţii verzi este de 5% din suprafaţa totală a lotului/loturilor ce deservesc o funcţiune. 
În cazul dezmembrărilor sau reparcelărilor, acest procent se va asigura pentru fiecare lot sau funcţiune 
rezultate în urma dezmembrării/reparcelării. 
Spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 5% din suprafaţa totală a parcelei şi vor 
cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 
La parcaje de la sol se va planta un copac la fiecare 3-5 locuri de parcare. 
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent 
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcţiilor. 
Acolo unde este posibil se vor asigura perdele de protecție din vegetație înaltă (copaci și arbuști) față de 
calea ferată. 
Acolo unde nu este posibil se vor asigura alte tipuri de protecție fonică (panouri fonoabsorbante). 
Dimensionarea și amplasarea lor cade în sarcina administratorului/proprietarului căii ferate. 

Împrejmuiri și porți de acces 
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 50 cm şi o parte 
transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii 
şi pătrunderea vegetaţiei; inălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.  
Împrejmuirile spre limita posterioară se recomandă să fie dublate cu gard viu şi plantaţie înaltă. 
imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii;  
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau 
opac;  
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public; 

VIII. COEFICIENŢI URBANISTICI 

Procent maxim de ocupare a terenlui (POT) 
- POT max = 85%  

Coeficient maxim de utilizare a terenlui (CUT) 

- CUT maxim = 2,2 

 

Verificat,          Redactat,  
arh. Octavian LIPOVAN                   ing. SZŐCS Angela 

 


