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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
aferent 

„Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective” 

- Jud. Mureș, mun. Reghin, str. Râului, nr. 16 
 

I. Dispoziţii generale: 
 

Regulamentul local de urbanism (RLU) are menirea de a explica şi 
detalia sub forma unor prescripţii şi recomandări Planul Urbanistic Zonal, în 
vederea aplicării acestuia. 

Regulamentul aferent PUZ cuprinde reguli generale de urbanism pentru 
întreaga zonă prescripţii şi recomandări specifice pentru fiecare zonă în 
parte. 

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau: 
- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 

şi Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 
21/N/10.04.2000. 

- Reglementările cuprinse în PUG Reghin, pentru zona ce se face 
obiectul PUZ. 

Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de 
autoritate al administraţiei publice locale. 

 
II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor: 

 
1. Prescripţii şi recomandări generale: 

 
Activitatea de construire în zonă urmează să se desfăşoare în cadrul 

următoarelor categorii principale: 
 construirea unor imobile cu destinaţia locuințe și servicii, cu regim de 

înălţime P+3E+R, S+P+3E+R și S+P+4E+R 
 amenajarea unei zone de agrement 
 realizarea delimitării clare a proprietăţilor şi stabilirea competenţelor 

fiecărui proprietar pt. funcţionarea corectă în ansamblu a zonei, 
 amenajări de căi de comunicaţie şi realizarea echipării tehnico-

edilitară a zonei. 
 

2. Aspecte compoziţionale şi funcţionale privind organizarea 
arhitectural-urbanistică a zonei 

 Pentru conturarea compoziţiei prevăzute în prezenta documentaţie 
sunt necesare lucrări care contribuie la organizarea spaţială, funcţională şi 
estetică a zonei: 

- respectarea amplasamentelor prevăzute în PUZ;  
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- respectarea destinaţiei terenurilor în funcţie de zonificarea stabilită, 
pentru ca acestea să poată coexista şi funcţiona fără a se deranja. 
Astfel, în cadrul prezentului PUZ se delimitează zone de locuinţe 
colective și servicii și o zonă de agrement; 

- dezvoltarea în cadrul funcţiunilor stabilite numai a activităţilor ce pot 
coexista într-o vecinătate nederanjantă şi în parametri optimi de 
protecţia mediului (sol, aer, apă); 

- respectarea regimului de aliniere, de înălţime al construcţiilor, a 
modului de ocupare a terenurilor (POT, CUT) a distanţelor între 
construcţii. 

 

3. Recomandări privind organizarea circulaţiei 

Lucrările legate de căile de circulaţie în zonă vor respecta prevederile 
PUG, ale avizului de oportunitate şi se vor realiza corelat cu programul de 
construcţii şi amenajări în zonă, respectându-se normele tehnice cuprinse în 
standarde şi normative, după cum urmează: 

- accesul la amplasament se va realiza: 
- din circulația stradală existentă (str. Râului) 

- conform avizului de oportunitate nr. 3 din 02.05.2018 emis de 
Primaria mun. Reghin și a observațiilor din ședința CTATU din 20.06.2018, 
circulațiile interne sunt străzi de categoria a III-a, cu două benzi (lățime de 
3,50 m) și trotuare de ambele părți ale carosabilului (cu lățime de câte 2,00 
m, în care este inclusă și o bandă de zonă verde cu lățimea de 0,80 m). Se 
prevăd aliniamente de copaci între circulația auto și cea pietonală (pe zona 
verde mai sus-menționată). 

Suprafețele destinate circulațiilor interne urmează a fi cedate 
domeniului public al mun. Reghin prin aprobare PUZ. 

Pe teren s-au propus circulații și parcaje (sub- și supraterane), 
exemplificate în planșele de reglementări urbanistice și în cele de profile 
stradale, componente ale prezentei documentații. 
 

III. Zonificarea funcţională: 
 
În cadrul zonei studiate s-au stabilit zonele funcţionale şi anume: 

- ZONA DE LOCUINŢE COLECTIVE ȘI SERVICII, suprafaţă totală 
S=34.822 mp, 

- ZONA DE AGREMENT, suprafaţă totală S=10.167 mp, 

tratate detailat în fişa de reglementări alăturată, ce face parte integrantă 
din prezentul regulament. 
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FIŞA DE REGLEMENTĂRI I 
 

1. Denumirea zonei: 
Zona functională de:  ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE CU   

     REGIM MEDIU DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVICII  
 
2. Date de recunoaştere  

 Zona de studiu este situată în partea centrală a localităţii; se 
învecinează cu terenuri proprietate privată, la vest cu strada Râului, 
iar la est cu râul Mureș. 

 Suprafaţa zonei studiate este de 34.822 mp aflaţi în proprietatea 
persoanelor juridice private (AGROMEC S.A.) și publice (Primaria 
mun. Reghin). 

 Tipul de proprietate : 
- privată: AGROMEC S.A. Reghin - teren generator PUZ (30.455 

mp) 
- domeniul public: Primăria mun. Reghin (4.367 mp din suprafața 

de 10.167 mp) 
 

3. Construcţii existente 
  Pe întregul teren studiat există patrusprezece construcţii cu destinația 
birouri, servicii și hale de productie și depozitare. Dintre acestea, 
treisprezece sunt propuse spre demolare, un imobil cu destinația de birouri 
și servicii (Sc = 440 mp, regim de inălțime P+M) propus pentru a-și păstra 
destinația, cu posibilitatea construirii unui nivel suplimentar (P+E+M). 
 

4. Propuneri: 
 
4.1. Construcţii propuse: 

- tema de proiectare defineste clar tipul 
- locuințe colective și servicii 

- se defineşte suprafaţa edificabilă a parcelelor: zona ocupată de 
construcţii. 

S-a estimat că în urma investiției se vor construi 14 imobile cu un total 
de 372 de apartamente, pentru care s-au propus 356 de parcări, dintre care 
284 supraterane și 72 în subsolul unora dintre imobilele propuse. 

 
4.2. Regimul de înălţime propus al construcţiilor: P+3E+R și 

S+P+4E+R, regimul maxim admis fiind S+P+4E+R. 
Înălţimea la streașină a clădirilor va fi max. 17,70 m pentru cladirile cu 

regim S+P+4E+R, respectiv de 14,50 m pentru cladirile cu regim P+3E+R. 
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S-au propus invelitori tip terasa necirculabilă, caz în care înălţimea la 
coamă va fi egala cu înălţimea la streașină. La imobilele la care se vor 
proiecta învelitori cu plane înclinate, înălțimea la coamă a acestora se va 
stabili prin documentațiile pentru autorizarea construcțiilor. 

 
4.3. Reglementări ale zonei: aliniamente, distanţe: 
Construcţiile vor fi în aliniament cu circulațiile propuse, retrase faţă de 

aceasta cu minim 5 m, respectiv cu 3 m, cf. planșelor de reglementari 
urbanistice A02 și A03. Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi 
vor fi: la minim 9,70 m faţă de limitele laterale ale parcelelor, dar nu mai 
puțin decât jumătate din înălțimea la streașină a construcțiilor și minim 9,70 
m față de limitele posterioare . 

Orice construcţie va respecta aliniamentul şi se va înscrie în 
suprafaţa construibilă a parcelei. 
 Toate accesele în spațiile colective sau private se vor face din 
domeniul public. 

 
4.4. Indici de utilizare a terenului: 
 

 
 

La calculul bilanțului teritorial de mai sus menționăm că s-a inclus 
etajarea uneia dintre clădirile existente, cu funcția de birouri și servicii, regim 
de înălțime P+M (existent), respectiv P+E+M (propus), Sconstruita = 440 
mp, respectiv Sdesfășurată propusa = 1.320 mp. 

 
Tip de locuinte I: colective, cu servicii la parter 
Regim de inaltime propus: P+3E+R 
Hmaxim streasina = 14,50 m 
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Nr. apartamente/imobil = 18 
Sc = 328,50 mp, Sd = 1.512 mp 
Nr. imobile tip I = 8 
Sc totala l = 2.608 mp, Sd totala l = 12.096 mp 
Nr. total apartamente = 144 
 
Tip de locuinte II: colective, cu servicii la parter 
Regim de inaltime propus: S+P+4E+R 
Hmaxim streasina = 17,70 m 
Nr. apartamente/imobil = 38 
Sc = 510,00 mp, Sd = 2.856 mp 
Nr. imobile tip II = 6 
Sc totala ll = 3.043 mp, Sd totala ll = 17.136 mp 
Nr. total apartamente = 228 
 
Sc totala = 6.091 mp, Sd totala = 29.672 mp 
Nr. total apartamente = 372 
Nr. total locuri de parcare = 402 (356 + 46 în zona de agrement) : 
- 284 supraterane + 46 (în zona de agrement) = 330 
- 72 subterane. 

 
  
P.O.T. maxim propus = 20% 
C.U.T. maxim propus = 1,5 
 
 
 Toate accesele în spațiile colective sau private se vor face din domeniul 
public. 
 

4.5. Materiale folosite: 
Materialele de construcţii folosite vor fi de cele durabile: cărămidă, 

beton, lemn, piatră. 
Finisajele permise: 

- tencuieli cu zugrăveli de diferite culori cu materiale tradiţionale; 
- placaje de cărămidă sau alte materiale în diferite culori; 
- elemente de lemn aparente tratate incolor sau colorat; 
- zidărie sau placaje de piatră; 
- tâmplării exterioare culoare naturală sau vopsite; 
- învelitoarea acoperişurilor va fi din ţigle ceramice, beton – tip ; 
- circulaţiile carosabile şi pietonale din incinte vor fi dalate, pavate 

cu piatră sau asfaltate 
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- la limita de proprietate inspre drumurile publice, vor fi prevăzute 
firide pentru montarea contoarelor de utilități (energie electrică, 
apă, gaz m 
 

4.6. Parcaje, garaje: 
 Investiţia propusă îndeplineşte condiţia existenţei locurilor de parcare 
(356 locuri de parcare propuse), situate atât subteran (72 locuri de parcare) 
cât și suprateran (284 locuri de parcare). 
 

4.7. Delimitări incinte: 
Delimitarea spaţiilor deschise spre vecini se va face cu gard. 
Dacă reglementările privind unitățile teritoriale de referință nu prevăd 

altfel, imprejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu 
inălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj 
metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele direcții 
și care permite pătrunderea vegetației. Inălțimea maximă a imprejmuirilor va 
fi de 2,2 m. Imprejmurile vor putea fi dublate de garduri vii. 

Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” 
in componența imprejmurilor orientate spre spațiul public (garduri 
prefabricate din beton). 

 
4.8. Plantaţii, zone verzi: 
Plantaţiile de tip arbori şi arbuşti vor fi numai de genul acelora care nu 

crează umbriri defavorabile către vecini. 
Se prevăd aliniamente de copaci între circulația auto și cea pietonală 

(pe o bandă de zonă verde cu lățimea de 0,80 m), cât și aliniamente cu rol 
de protecție fonică și vizuală, în special la limitele parcelelor, arbori cu 
înălțimea coroanei la maturitate de 5 – 15 m. Se va evita plantarea arborilor 
la distanțe mai mici de 3 m între clădiri și coroana arborelui la maturitate. 

 
 

 5. Restricţii: 
Nu se admite: 

- construirea în zonă până la elaborarea şi avizarea proiectelor de 
specialitate; 

- construcţii sau amenajări străine programului general zonei. 
 
 
         Întocmit, 

        Arh. Neamţu Viorel 
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FIŞA DE REGLEMENTĂRI II 
 

1. DENUMIREA ZONEI 
Zona functională de:  ZONĂ DE AGREMENT 
 
2. DATE DE RECUNOAŞTERE  

 Zona de studiu este situată în partea centrală a localităţii; se 
învecinează la vest cu terenuri proprietate privată (AGROMEC Reghin 
S.A., iar la est cu râul Mureș. 

 Suprafaţa zonei studiate este de 5.800 mp aflaţi în proprietatea 
persoanei juridice publice - Primaria mun. Reghin. 

 Tipul de proprietate : 
- domeniul public: Primăria mun. Reghin (5.800 mp din suprafața 

de 10.167 mp a parcelei primăriei) 
 

3. CONSTRUCŢII EXISTENTE 
  Terenul este liber de construcții. 
 

4. PROPUNERI 
4.1. Condiționări primare 

 Amenajarea sau reamenajarea spațiilor verzi existente se vor face pe 
baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică. 
 Se recomandă ca documentațiile tehnice prvind organizarea, 
amenajarea sau reabilitarea spațiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor 
unor concursuri de soluții organizate de către administrația publică și 
supervizate de către Ordinul Arhitecților Din Romania, Registrul Urbaniștilor 
din România și Asociația Peisagiștilor din România. 
 

4.2. Utilizări admise 
 Spații verzi și plantate de folosință generală. 
 Amenajări ale spațiului public, alei pietonale și ciclistice, lucrări de 
modelare a terenului, oglinzi și cursuri de apă, fântâni și jocuri de apă, mobilier 
urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări și instalații de agrement și loisir. 

 
4.3. Utilizări admise cu condiționări 

 Se admit funcțiuni de loisir public, cu condiția ca Procentul de ocupare a 
terenului la nivelul zonei să nu depășească 5%. 
 Construcții sau instalații temporare pentru evenimente și manifestări cu 
caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiția de a nu afecta 
calitatea și integritatea spațiilor verzi și a plantațiilor și de a fi 100% 
demontabile. După dezafectarea construcțiilor temporare, spațiile libere vor fi 
readuse la starea inițială. 
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 Construcțiile și instalațiile temporare se vor demonta și îndepărta în 
termen de maxim 3 zile de la incheierea evenimentelor sau manifestărilor 
pentru care au fost autorizate. 
 

4.4. Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la punctul 4.2. și 

punctul 4.3. 
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor 

meteorice pe parcelele adiacente. 
 
4.5. Circulații și accese 

 Accesul carosabil in interiorul zonei verzi este permis doar in scopul 
realizării sau intreținerii amenajărilor și construcțiilor sau pentru situații de 
urgență. S-a propus realizarea unui nr. de 46 parcari supraterane, cf. planselor 
desenate corespunzatoare 
 

4.6. Înălțimea maximă admisă a clădirilor 
 Clădirile permanente vor avea un regim maxim de inălțime de P și nu 
vor depăși inălțimea de 5 m. 

Construcțiile și instalațiile temporare vor fi configurate conform 
documentației tehnice. 

 
 
 
4.7. Indici de utilizare a terenului: 
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4.8. Împrejmuiri 
Conform documentației tehnice de amenajare peisagistică. 
 
4.9. Plantaţii, zone verzi: 

 Eliminarea vegetației inalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor 
in care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau 
bunurilor sau in care impiedică realizarea construcției. 
 Pentru fiecare arbore matur tăiat in condițiile prezentului regulament se 
vor planta minimum trei arbori. 

Se interzice amplasarea de panouri publicitare. 
Plantaţiile de tip arbori şi arbuşti vor fi numai de genul acelora care nu 

crează umbriri defavorabile către vecini. 
 

 4.10. posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului 
Se admite un POT maxim de 5% și un CUT maxim de 0,05 
Construcțiile temporare nu sunt supuse condițiilor din prezentul articol. 
 
         Întocmit, 

        Arh. Neamţu Viorel 
 

 


