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MEMORIU GENERAL 

PLAN URBANISTIC ZONAL  

in scopul ELABORARE PUZ, STABILIRE ZONA FUNCTIONALA 

PENTRU LOCUIRE SI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA 
Localitatea Reghin, jud. MUREŞ 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Date generale de recunoaştere a documentaţiei 

Denumirea lucrării : STABILIRE ZONA FUNCTIONALA PENTRU LOCUIRE SI 
REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA 

Amplasament  : Localitatea Reghin, str. Stramba, f.nr., jud. Mures. 

Beneficiari : HENTER IOSIF ARPAD SI HENTER EVA 
Localitatea Reghin, str. Stramba, f.nr., jud. Mures. 

   

  
 

  
 

1.2. Obiectul P.U.Z. 

Proiectul a fost iniţiat de proprietarii terenurilor studiate, acestea fiind 
situate în intravilan localitatii Reghin. Proiectul propune stabilirea a unei zone 
functionale pentru locuit si reglementari infrastructura. 

Zona studiată se afla situata în partea nord-estică a localităţii, în 
continuarea zonei marginale a orasului. Proprietatea este alcatuita din 11 loturi 
de teren si un drum de acces, numerotat cu lotul 12. 

 
Terenul studiat este alcatuit in prezent din 12 parcele, care însumează 

14967,0 mp.  
Lot 1 – CF 58638 intravilan, arabil. - 1072 mp  
Lot 2 – CF 58639 intravilan, arabil. - 1211 mp  
Lot 3 – CF 58665 intravilan, arabil. - 1218 mp  
Lot 4 – CF 58666 intravilan, arabil. - 1217 mp  



Lot 5 – CF 58667 intravilan, arabil. - 1208 mp 
Lot 6 – CF 58668 intravilan, arabil. - 1193 mp  
Lot 7 – CF 58669 intravilan, arabil. - 1379 mp  
Lot 8 – CF 58997 intravilan, arabil. - 1407 mp  
Lot 9 – CF 58635 intravilan, arabil. - 1498 mp  
Lot 10 – CF 58651 intravilan, arabil. - 1324 mp 
Lot 11 – CF 58650 intravilan, arabil. - 1171 mp 
Lot 12 – CF 58637 intravilan, arabil. - 1069 mp  

Proprietatile studiate sunt: 

LOT 1– 1072,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/10. 

Are o forma dreptunghiulara, situat inintravilan (conform PUG 
aprobat), având acces direct  la drumul de servitute. 

Relieful:pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel sub 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre est – str. Stramba; 

 spre vest – proprietate privata CF 58639. 
LOT 2 – 1211 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/11. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum(bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58638; 

 spre vest – proprietate privata CF 58665. 
LOT 3 – 1218 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/12. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum(bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58639; 

 spre vest – proprietate privata CF 58666. 
 

LOT 4 – 1217 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/13. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58665; 



 spre vest – proprietate privata CF 58667. 
LOT 5 – 1208 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/14. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum(bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58666; 

 spre vest – proprietate privata CF 58668. 
LOT 6 – 1193 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/15. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58667; 

 spre vest – proprietate privata CF 58669. 
LOT 7 – 1379 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/16. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum pietruit; 

 spre nord – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre est – proprietate privata CF 58668; 

 spre vest – proprietate privata Dobos Vasila si altii. 
 

LOT 8 – 1407 mp, proprietatea lui Iurco Nicolae si Iurco Elena, Nr. Cad.58997. 
Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre nord –proprietate privata Rusu Catalin 

 spre est – proprietate privata; 

 spre vest – proprietate privata CF 58635. 
 

LOT 9 – 1498 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/3. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum (bun comun)  CF 58637; 

 spre nord –proprietate privata Rusu Catalin 

 spre est – proprietate CF 58997; 

 spre vest – proprietate privata CF 58651. 
 



LOT 10 – 1324 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/2. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum (bun comun)  CF 58637; 

 spre nord –proprietate privata Damian Ilie 

 spre est – proprietate CF 58635; 

 spre vest – proprietate privata CF 58650. 
 

LOT 11 – 1171 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/1. 

Relieful: pantă mica, cu expunere vestică, diferenta de nivel 1m. 
Vecinităţile:  spre sud – drum (bun comun) CF 58637; 

 spre nord –proprietate privata Damian Ilie 

 spre est – proprietate CF 58650; 

 spre vest – proprietate privata CF 56412. 
LOT 12 – 1069 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva, Nr. 
Cad.1076/. Drum de servitute, latime 6.00 m. 
Pe latura estica a terenului studiat pe directia str Stramba exista in prezent o 
retea de curent electric, gaz, apa si canalizare. 

 

 Reglementarile obligatorii: 
 Proprietarii terenurilor studiate doresc stabilirea functiunii de 
zona pentru locuire , in vederea construirii unor locuinte cu regim de 
inaltime P+E, cu o suprafata construita desfasurata de aproximativ 
250 - 300 mp. 
 Pentru realizarea acestora se doreste intocmirea documentatiei 
PUZ in conformitate cu metodologia de elaborare si continutul cadru 
aprobat prin Ord. MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 prin care sa se 
studieze: 
- stabilirea de zona functionala compatibila locuirii 
- realizarea infrastructurii necesare accesului auto si pietonal la loturi; 
- conditii geotehnice; 
- regimul juridic, circulatii de teren; 
- reglementarea zonei prin RLU personalizat 
- extinderea utilitatilor de pe strada principala  si dotarea fiecarui lot 
cu toate utilitatile necesare locuirii; 
- stabilirea indicilor maxim admisi 



 
1.3 Surse documentare: 
- Planul urbanistic general al municipiului Reghin, proiect nr. 
6305/2005 elaborat de SC Proiect SA 
-Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al 
Planului Urbanistic Zonal - Indicativ GM-010-2000 aprobat prin 
ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si 
Amenajarii Teritoriului. 
-Legea 350/20001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile ulterioare. 
-H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism. 
-Baza topografica utilizata pentru elaborarea PUZ este ridicarea 
topografica avizata de OCPIM - la scara 1:1000. 
-date culese pe teren. 
-avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
-studiul geotehnic. 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1 Evolutia zonei 
 Nivelul de dezvoltare a zonei este in crestere in ceea ce priveste 
construirea de locuinte. Astfel o investitie in construirea unor locuinte 
va avea un impact pozitiv in zona .  
 Disponibilitatea autoritatiilor locale de a colabora la dezvoltarea 
teritoriala este asigurata avand in vedere impactul socio-economic, 
pozitiv al acetei investitii . 
 Toate loturile sunt libere de constructii , cu utilitati in imediata 
apropiere.  
2.2 Incadrarea in localitate 
 Terenul studiat se alfa in intravilanul municipiului Reghin, 
conform PUG Reghin, din 2005.  In partea estica a localitatii, in 
apropiere de DN 15, directia spre Toplita.  
 Avantajele amplasamentului studiat sunt: 
- accesibilitate usoara prin intermediul strazii Strambe 
- relief plat , fara denivelari majore 



- utilitati existente pe strada Stramba 
- vecinatati cu functiuni de locuire, in regim izolat 
2.3 Elementele cadrului natural 
 Terenul studiat se afla la o cota de aproximativ 390 m fata de 
nivelul marii, cu o mica panta catre nord, aproape insesizabila. In 
prezent terenul are destinatia arabil, insa nemaifiind folosit in acest 
sens si datorita nevoii de dezvoltare a zonei , terenul si-a pierdut 
caracterul de cadru natural. 
2.3 Circulatia 
 Zona studiata are existent un drum, ( lotul 12),cu o latime de 
6.00 m, ce strabate centrul terenului. Acest drum se va largi la 10.00 
m si va realiza accesul la toate cele 11 loturi propuse.  
 Acest drum va avea iesire in partea de nord – est, in strada 
Stramba, care la randul ei are iesire in DN 15 . 
  Fiind un drum cu o singura iesire, acesta va avea la celalat capat 
o zona pentru intorcerea autovehiculelor.  
 
2.4 Ocuparea terenurilor 
 Terenul este liber de orice constructie. 
 
 
2.4.1 Principalele disfunctionalitati 
Sunt redate in tabelul cu situatia existenta : 
 
 

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Circulaţie 
 Lipsa trotuar amenajat pe 

traseul drumului bun comun 

 Largirea drumului, lot12, bun 

comun, la 10.00 m, cu doua 

benzi si trotuare pe 

extremitati 

Fond construit existent 

 Functiunea de teren arabil 

conform PUG aprobat,  nu 

corespunde cu realitatea 

 zonă cu functiune de locuire 



Probleme de mediu 
 lipsă echipament edilitar pe  

teritoriul zonei studiate 

- prelungirea reţelelor 

existente. Apa-canal, gaz, 

elelctricitate  

Protejarea zonelor 

pe baza normelor 

sanitare în vigoare 

 lipsă groapa de gunoi 

autorizata 

 transport periodic a 

gunoiului prin contracte 

permanente 

 
Indicii existenti in zona studiata sunt dupa cum urmeaza: 
Zona studiata Existent 

mp % 

Suprafata teren studiat in PUZ 

din care: 

 A.  Domeniul privat 

 B.  Domeniul public 

  

14967 

 

14967 

0 

 

100% 

 

100 

0 

A. Domeniul privat 

Teren liber neconstruit 

14967 

14967 

100 

100 

B. Domeniul public 0 0 

 
2.5 Echiparea  edilitara 
 Zona dispune de toate retelele utilitare necesare construirii. 
 Retele de gaz, electricitate , apa si canal se gasesc pe strada 
Stramba. De acolo aceste utilitati se vor aduce pe drumul bun comun, 
pentru fiecare lot in parte. 
2.6 Probleme de mediu 
 Nu este cazul 
  
2.7 Optiuni ale populatiei 
 Prin Aviz de oportunitate si Certificat de Urbanism eliberat de 
Primaria Municipiului Reghin, functiunile propuse sunt acceptate, 
acestea respectand tendinta dezvoltatorilor din zona. 
 Consultarea populatiei se va face prin intermediul anunturilor si 
dezbaterilor organizate de forurile abilitate.  
 
 
 
 



3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Conditii de fundare: 

 Zona municipiului Reghin apartine sectorului cu clima 
continental moderata, in care iernile sunt reci, umede si mai lungi 
decat in mod obisnuit, iar verile sunt racoroase, cu zile calduroase 
putine la numar si cu precipitatii abundente.Inghetul este prezent 
intr-un interval mediu de 80-90 zile pe an. Adancimea de inghet in 
terenul natural, conform STAS-6054-85, este de 90 cm. 
Constructiile proiectate se recomanda a fi fundata pe un sistem de 
fundatii directe si continue sau pe fundatii izolate pe stratul de Argila 
prafoasa cafenie, consistenta spre vartoasa, pentru predimensionare 
luandu-se in calcul o presiune conventionala de baza Pconv = 200 
kPA. 
 Adancimea de fundare minima este Dfmin = 1.20 m de la nivel 
teren natural. Valorile presiunilor pe terenul de fundare corespund cu 
presiunile conventionale, pentru fundatii, avand latimea talpii B=1,0 
m si adancimea de fundare, raportata de la suprafata terenului 
sistematizat Df=2 m (STAS 3300/2-85). 
 
3.1 Elemente de tema 
 In baza Certificatului de Urbanism nr. 303 din 23.08.2018 si a 
Avizului de Oportunitate nr. 5 din 30.05.2018, emise de Primaria 
Reghin, s-a solicitat intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, in scopul 
schimbarii regimului economic al terenului studiat. 
fiecarui lot cu toate utilitatile necesare unei locuiri. 
 
3.2 Descrierea solutiei  urbanistice 
 Proprietarii terenurilor studiate ( 14967 mp) doresc realizarea 
urmatoarelor obiective: 
 - stabilirea de zona functionala compatibila locuirii 
 - stabilirea procentului de ocupare a terenului de 40 %, cu 
coeficient de utilizare a terenului de max 0.7  
 - realizarea infrastructurii necesare accesului la loturi 



 - extinderea utilitatilor de pe strada principala  si dotarea 
fiecarui lot cu toate utilitatile necesare unei locuiri. 
 

Indicatorii propuşi , conform Aviz de oportunitate nr 5 din 
30.05.2018 

Se propune stabilire zona functionala pentru locuire 14967 mp.  
Pentru zona rezultata se propun urmatorii indici: 
POT = 40%           CUT = 0,7 

3.3 Modernizarea circulatiei 
 Circulatia principala si accesul la zona studiata se realizeaza din 
strada Stramba. In interiorul zonei studiate circulatia carosabila se va 
realiza prin intermediul drumului amenajat ( lotul 12) pentru a asigura 
accesul la fiecare lot in parte. 

In prezent acest drum , Lot 12, are o latime de 6.00 m cu o 
suprafata de 1069 mp, cu acces direct din strada Stramba.  

Prin eleborarea acestei documentatii se doreste largirea acestui 
drum la 10.00 m, fiind compus din: doua bezi circulatie auto, cu o 
latime de 3.5 m fiecare si doua trotuare cu latime de 1.5 m, fiecare, 
pe ambele parti ale carosabilului, cu o latime de 1.00 m trotuar + 0.50 
m zona verde.  

In capat acest drum va avea o zona de intoarcere asigurata 
pentru autoturisme, constand dintr-o platforma cu dimensiunile de 
12.0 x 12.0 m. 

Aceasta largire a strazii se va face doar din loturile din partea 
stanga a strazii existente. Loturile din partea dreapta a strazii vor 
ramane cu aceeasi suprafata.  

Acest drum va intra in proprietatea Primariei Municipiului 
Reghin. 
 
3.4 Zonificarea functionala 

Parcelele propuse in urma largirii drumului se prezinta astfel: 
LOT 1– 986,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 2– 1115,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 3– 1119,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 4– 1117,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 



LOT 5– 1108,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 6– 1092,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 7– 1252,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 8– 1407,0 mp, proprietatea lui Iurco Nicolae si Iurco Elena 
LOT 9– 1498,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 10– 1324,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 11– 1158,0 mp, proprietatea lui Henter Iosif Arpad si Henter Eva 
LOT 12– 1791,0 mp, drum propus 
 
TOTAL SUPRAFATA TEREN : 14967 mp 
 

 

Prin intocmirea reactualizarii PUG-ului localitatii Reghin (in curs 
de aprobare) amplasamentul studiat permite realizarea, stabilirea 
zonei functionale pentru locuire. De mentinonat este faptul ca in zona 
mai exista locuinte unifamiliale . 

 
 
 
3.4.1 Bilant teritorial al incintelor studiate 

Zona studiata Existent Propus 

mp % mp   % 

Suprafata teren studiat in PUZ din care: 

     A.  Domeniul privat 

 B.  Domeniul public 

14967 

14967 

0 

100 

100 

0 

14967 

13176 

1791 

100 

88.04 

11.96 

A.Domeniul privat din care: 

1. Teren liber neconstruit  

2. Parcele propuse pentru functiuni 

complementare compatibile locuirii 

3.Circulatia carosabila si pietonala 

 

14967 

13898 

 

- 

1069 

 

 

100 

93 

 

- 

7 

 

 

14967 

- 

 

13176 

1791 

 

100 

- 

 

88.04 

11.96 

 

 

P.O.T. max – propus 

C.U.T. max – propus 

parcela > 1000 mp 40%  

0,7  

 

 



3.4.2 Rgimul de inaltime 
Conform Avizului de oportunitate nr. 5 din 30.05.2018 se admite 

o inaltime de maxim P+1+M cu sau fara subsol sau demisol.  
3.4.3 Regimul de aliniere  
Alinieri propuse prin limita edificabila propusa pentru intreg 

terenul.  
Retragere zona construita de minim 8.00 m de la limita spre 

strada a loturilor.  
Cladirile care urmeaza a fi edificate vor fi amplasate obligatoriu in 

aliniamentul de 8 m de la drum, conform plansa A03 – reglementari 
urbanistice din prezentul PUZ. 

Retragere zona construita cu minim 3.00 m fata de limitele 
laterale ale loturilor. 
 Retragere zona construita cu minim 5.00 m, fata de limita 
posterioara a loturilor. 
3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare 
 3.5.1 Alimentarea cu apa potabila 
 Alimentarea cu apa potabila se va asigura dupa executarea 
bransamentelor la sistemul centralizat de alimentare cu apa a 
localitatii. 
 3.5.2 Canalizare menajera 
 Colectarea apelor uzate menajere de pe intreg amplasamentul 
se va face dupa prelungirea si realizarea bransamentelor la reteaua 
publica de canalizare de pe strada Stramba. 
  3.5.3 Canalizare pluviala 
 Apele pluviale de pe amplasament vor fi colectate si conduse 
prin rigole deschise spre conductele ce trec pe strada Stramba. 
 3.5.4 Alimentare cu energie electrica 
 Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua 
existenta LEA 20 Kv de pe traseul strazii Strambe. 
 3.5.5 Alimentarea cu gaze naturale 
 Se va realiza de la reteaua de gaze naturale existenta pe traseul 
drumului strada Stramba.Incalzirea locuintelor se va realiza cu 
centrale termice proprii, amplasate in fiecare clasa. Centrala termica 



va asigura apa calda menajera necesara instalatiei  de incalzire 
precum si pentru prepararea apei  calde menajere. 
 3.5.6 Salubritate 
 Gunoiul menajer va fi colectat, selectionat si trasportat perisodic 
la groapa de gunoi ecologic, prin contract cu o firma de salubritate.  
 
3.6 Protectia mediului 

Se pune problema protecţiei mediului faţă de sursele potenţiale 
de poluare: 

 terenurile destinate zonei de locuire vor gazdui activitati 
nepoluante 

 deseurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate de 
unde vor fi preluate de o firma specializata 

 terenurile libere de construcţii se propun a fi amenajate cu 
peluze, arbuşti şi arbori pentru a reduce pe cât posibil 
producerea prafurilor care pot fi antrenate de vânt 

 se vor moderniza drumurile de circulaţii şi se vor dota cu 
trotuare zone verzi cu flori decoarive, pe toata lungimea strazii. 

 se vor asigura utilităţi majore conform normelor europene. 

 Se vor asigura grade de confort maxime pentru cladiri conform 
normelor europene. 
3.7 Obiective de utilitate publica 
3.7.1 Tipul de proprietate a terenurilor  
Suprafata terenurilor studiate este de 14967 mp, cu Extrasele de 
Carte Funciară nr.58635, 58637, 58638, 58639, 58650, 58651, 
58665, 58666, 58667, 58668, 58669, si 59997. 
 
3.7.2 Circulatia terenurilor in zona studiata 
Bilant teritorial 

 Domeniul 
privat 

 Domeniul 
public 

 Total  

 mp %     

Existent 14967 100 - 0 14967 100 

Propus 13176 88.04 1791 11.96 14967 100 

 
  



4. CONCLUZII 
 Prevederile PUG Reghin, localitatea Reghin cuprind in totalitate 

terenul studiat pe o suprafata de 14967 mp reprezentand loturile, 
teren intravilan. 

Conform cerinţelor solicitantului se solicită elaborarea PUZ cu 
următoarele obiective. 

 Stabilire zona functionala pentru locuire si 
reglementare infrastructura 

 Cresterea POT  

 Cresterea CUT  

 Se propune asigurarea extinderii retelelor tehnico-
edilitare aflate in zona si racordarea cladirilor la 
acestea: 
− alimentarea cu energie electrică; 
− alimentarea apa potabila si canalizare; 
− alimentarea cu gaze naturale. 

  • Cladirile propuse, ca funcţiune, aspect, volumetrie şi 
finisaje, vor asigura confort maxim, vor avea o imagine arhitectural-
urbanistică în conformitate cu modul de organizare şi de construire 
tradiţională a zonei; 
  •  Împreună cu realizarea construcţiei propuse se vor 
executa lucrările de sistematizare verticală, lucrările exterioare, 
dotarea cu reţele tehnico-edilitare. Documentaţiile tehnice pentru 
lucrările propuse (unitati de mica productie, locuinţe şi utilităţi), vor fi 
avizate de forurile competente, de deţinătorii de reţele. 
Pentru implementarea obiectelor preconizate este necesară 
cooperarea între: 
− proprietarii terenurilor; 
− Primăria Municipiului Reghin 
− deţinătorii de utilităţi; 
− investitori - locali sau din alte zone 
 Prin propunerile formulate în Planul Urbanistic Zonal va creşte 
potenţialul economic, urbanistic şi ambiental al zonei şi va contribui la 
dezvoltarea construcţiilor de locuinţe in Municipiul Reghin. 



 Primăria comunei Craciunesti, regiile şi societăţile comerciale 
furnizoare de utilităţi trebuie să întocmească un program de acţiune 
pentru realizarea şi amplasarea reţelelor propuse pentru asigurarea 
funcţionării zonei. Pentru realizarea profilelor transversale ale străzii 
propuse, se vor face demersuri pentru asigurarea distanţelor în 
conformitate cu prevederile normate. 
 

Intocmit                                                           Coordonator                         

arh. Mihalte Cosmin                                      arh. Urb. Marinescu Miruna    
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5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

Aferent lucrarii: 

ELABORARE PUZ, STABILIRE ZONA FUNCTIONALA PENTRU 

LOCUIRE SI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA 

 

PRESCRIPŢII GENERALE 

 Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de 

amplasare coerentă şi de calitate pe teritoriul zonei studiate, situate 

în teritoriul administrativ  al Municipiului Reghin. 

BAZA  LEGALA A ELABORARII REGULAMENTULUI LOCAL DE 

URBANISM 
 

Regulamentul defineşte drepturile şi obligaţiile în domeniul 
urbanismului, arhitecturii şi executării construcţiilor în sensul 
legislaţiei specifice, în domeniul urbanismului: 

 PUG REGHIN, elaborat in anul 2005 

 Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor (NR. 50/1991), 
republicată; 

 Legea nr. 453/2004, lege pentru modificarea şă completarea 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 

 Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului 

 Legea nr. 137/privind protecţia mediului, 

 Legea nr. 43/1998 privind regimul juridic al trenurilor, 

 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, 



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

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

 HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, municipiilor şi judeţelor, 

 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, 

 Ordinul nr. 571/1997 al ministrul transpoturilor pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, 
publicat în 19 ianuarie 1998, 

 Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare, 

 Legea nr. 1/2000  pentru constituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitată potrivit 
prevederilor legii fondului funciar nr. 19/1992 şi ale Legii nr. 
169/1997, 

 Legea nr. 114/1996- legea locuinţei 

 Legea nr. 71/1996 privnd aprobarea Planului de amenajere a 
teritoriului naţional – Secţiune a a I – Căi de comunicaţie, 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea a v –a – Zone de risc natural, 

 Legea fondului funciar (nr. 18/1991,republicată), 

 Legea administraţiei  publice locale (nr. 69/1991, republicaă), 

 Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998), 

 Legea privind expropierea pentru cauză de utilitate publică 
(nr.33/1994), 

 Legea privind cadastrul imobiliar şi publicităţii imobiliare 
(nr.7/1996), 

 Legea privind calitatea în construcţii (nr. 10/1995), 

 Legea privind protecţia mediului (nr. 137/1995, republicată), 



 Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru 
aprobarea OG nr. 43/1997), 

 Legea apelor (nr. 107/1996), 

 Legea privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia 
( nr. 213/1998), 

 Legea nr.96/1995 pentru aprobaea OG NR. 96/1993/1995  
privind achiziţiile publice, 

 Codul civil 

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea 
normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă 
al populaţiei, 

 Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor   locale 
de  urbanism inidcativ ; gm-007-2000, reglementare tehnică 
aprobată cu Ordinul M.L.P.A.T nr. 21/N/10.04.2000 

Ordinul comun nr. 214/RT/1NN/ martie 1999 al Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de 
promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu 
la planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului. 

 

5.1 DOMENIUL DE APLICARE 

Regulamentul General de Urbanism se aplică în proiectarea şi 
realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor,amplasate pe orice 
categorie de terenuri,atât în intravilan cât şi în extravilan.  

Se exceptează de la aceste reguli construcţiile şi amenajările cu 
caracter militar şi special, care se autorizează şi se execută în 
condiţiile stabilite de lege. 

Autorizarea executării construcţiilor se va face de către 
autorităţile administrative publice locale, potrivit competenţelor 
stabilite de Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala. 

5.2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR 

 5.2.1 Terenuri agricole din extravilan 



Autorizarea executărilor construcţiilor şi amenajărilor pe 
terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în 
condiţiile stabilite de Legea nr. 50/1991 republicată şi Legea nr. 
18/1991 şi anume: construcţii care servesc activităţilor agricole 
(adăposturi pentru animale, spaţii de depozitare a recoltelor sau 
utilajelor agricole) - fără a primi delimitare ca trup al localităţii. În 
această categorie nu pot fi incluse construcţiile de locuinţe, garaje sau 
alte amenajări cu caracter permanent. 

Utilizări permise 
Lucrările de utilitate publică de interes naţional sau local, 

admise în condiţiile Legii nr. 18/1991 art. 71 aliniatul 2, pe baza unor 
documentaţii specifice, aprobate de organismele competente 
conform legii.    
 Lucrările prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată. 

Utilizări permise cu condiţii 
Reţelele tehnico edilitare se vor amplasa grupat în imediata 

apropiere a căilor de comunicaţie (Legea 18/1991 art. 81). 
Construcţiile care prin natură şi destinaţie nu pot fi incluse în 

intravilan, conform prevederilor art. 70 din Legea 18/1991, vor avea 
procente minime de ocupare a terenului şi se vor autoriza în urma 
obţinerii acordului de mediu emis de Agenţia pentru Mediu. 

Ordonanţa L. 137/1995 (art. 8 si Anexa II) 
Construcţiile civile vor fi amplasate la minimum 2400 m de linia 

obiectivelor speciale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii. 

Utilizări interzise 
Nu se vor admite construcţii pe terenuri de clasa I şi II de 

calitate, terenuri amenajate de lucrări de îmbunătăţiri funciare sau 
plantate cu vii, livezi (Legea 18/1991, art. 71). 
5.2.2 Terenuri agricole din intravilan 
 Intravilanul localităţii reprezintă suprafaţa de teren compactă 
sau în trupuri a unei localităţi, ocupată sau destinată construcţiilor şi 
amenajărilor legal aprobate. 
 Limita intravilanului este stabilită pe baza Planului Urbanistic 
General aprobat şi cuprinde alături de teritoriul cuprins în intravilan 



(cel evidenţiat în Cadastrul Funciar la data de 1 ianuarie 1990), 
suprafeţele pe care se preconizează extinderea acestuia, justificată de 
necesităţi reale şi pentru care autorităţile publice îşi asumă 
răspunderea echipării tehnico-edilitare. 
 Noua limită cadastrală va fi marcată cu borne de către comisia 
stabilită în acest scop, atât pentru vetrele localităţilor cât şi pentru 
trupurile ce cuprind construcţii care prin natura lor nu pot fi 
amplasate  în trupul principal, dar cu incinte delimitate topografic. 
 Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din 
intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii impuse de 
lege şi de prezentul regulament. De asemenea, autorizarea prevăzută 
de aliniamentului precedent se face cu respectarea normelor stabilite 
de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru 
realizarea următoarelor obiective: 

a. completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor 
urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având 
prioritate instituţiile publice, precum şi instituţiile de 
interes general; 

b. valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele 
tehnico-edilitare; 

c. amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor 
tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri 
complete. 

 Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan 
se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 

Caracterul actual al zonei studiate isi va pastra functiunea de 
locuire.  
U.T.R.  LI –   zona de locuinte  
Indicatori urbanistici obligatorii ( limite valori minime si maxime): 
Pentru locuinte individuale: 
POT  =30%-40%, CUT = 0.3 - 0.7 , regim de ianltime P. P+M, P+1, 
P+1+M, cu sau fara subsol sau demisol – 7.0  m la cornisa si 9.0 m la 
coama cu Caracteristici parcela cosntruibila : suprafata minima de 500 
mp si front la strada de minim 12 m, adancime mai mare sau cel putin 
egala cu latimea parcelei.  



 Amplasare constructii: cladirile se vor retrage de la aliniament cu 
min 8.0m , fata de limitele laterale ale parcelelor constructiile se vor 
retrage la o distanta de cel putin júmatate din inaltimea cladirii 
masurata la cornisa , dar un mai putin de 3.0m, fata de limitele 
posterioare ale parcelelor constructiile se vor retrage la o distanta de 
cel putin jumatate din ianltimea cladirii masurata la cornisa dar un 
mai putin de 5.0 m.  
Pentru locuinte cuplate si insiruite: 
POT =30% - 40%, CUT =1 Regim de inaltime ; P,P+M,P+1,P+1+M, 
cu sau fara subsol sau demisol – 7.0 m la cornisa si 9.0 m maxim la 
coama cu Caracteristici parcela cosntruibila : suprafata minima de 500 
mp si front la strada de minim 12 m, adancime mai mare sau cel putin 
egala cu latimea parcelei. 
 Amplasare constructii: caldirile vor fi amplasate pe aliniament 
sau retrase cu minim 5.0 m , fata de cladirile vecine altele decat cele 
cu care sunt cuplate, in cazul cladirilor, se vor retrage la o distanta de 
cel putin jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornisa dar un 
mai putin de 3.0 m, fata de limitele posterioare ale parcelelor 
constructiile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa dar un mai putin de 5.0m.  
 Se vor prevedea locuri individuale de depozitare a deseurilor, cu 
acces din doemniul public. Dimensiunile spatiilor de depozitare vor fi 
suficiente pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor. 
Dotarile de interés public necesare : 
 Se vor realiza cu respectarea H.G. nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului Local de Urbanism si a normativelor in 
vigoare. 
 Strazile ce deservesc un numar mai mare de 5 locuinte vor avea 
o latime minima de 10 m. Se recomanda o circulatie inelara pentru 
ramificatii ale strazii Stramba. 
Toate strazile vor fi dotate cu zone dedícate pentru circulatii 
pietonale. 
Strazile care deservesc un numar mai mare de 5 locuinte, vor fi 
prevazute cu trotuare pe ambele laturi. 
Pentru locuinte unifamiliale, cuplate si insiruite, strazile vor asegura: 



- accese carosabile si pietonale pentru locatari 
- acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentry 
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor 
- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcélele din 
spate se vor realiza prin alei de deservire locala ( fundaturI): 
 • cele cu lungime de 30 m, vor asegura aacesul  la parcela din 
spate prin acces carosabil cu o singura banda, avand latimea de 3.5 m. 
 • cele cu o lungime de pana la 100 m, vor asegura accesul la 
parcele din spate prin acces carosabil cu min 2 benzi ( total 7.0 m), cu 
trotuar  cel putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de 
intoarcere la capat.  
Scurgerea pluviala de pe suprafetele minerale ale strazilor vor fi 
asigurate prin racordarea la sistemul de canalizare pluviala fie prin 
sisteme  de bioretentie. 
Stationarea autovehicolelor: 
Se va asigura minim 1 loc de parcare pe proprietatea privata  
Se va asigura 1 loc de parcare de 1-5 locuinte in spatiul public 
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinte individuale vor fi 
prevazute garaje in procent de 60- 100% 
 Constructiile propuse se vor realiza respectand Ghidul privind  
aplicarea regelamentarilor de amplasare a constructiilor fata de 
aliniament ( pe aceeasi parcele sau pe parcele diferite ) cu 
respectarea conditiilor de insorire si iluminat natural, precum si a 
principiilor de estetica urbana, intocmit de Institutul National de 
Cercetare –Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Urbanproiect. 
 

5.3 Autorizarea construcţiilor pe suprafeţele împădurite 
a) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe 

terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. 
În mod excepţional, cu avizul R. A. ROMSILVA Mureş, se pot 

autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, 
exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor 
construcţii se va  avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai 
mici din cultura forestier. 



b) Cabanele  şi  alte construcţii şi amenajări destinate turismului 
se vor amplasa numai la liziera pădurilor cu avizul M.A.P.P.M. şi 
Ministerul Turismului. 

c) Delimitarea pe judeţe a terenurilor cu destinaţie forestieră, 
stabilită, în condiţiile legii, de către organele de specialitate ale 
administraţiei publice, se comunică Consiliilor Judeţene prin ordinul 
Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 

Utilizări permise  
Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute 

de Legea nr.26/1996 – Codul silvic la art.54 şi 74 
Utilizări permise cu condiţii 
Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane 

silvice, drumuri şi căi ferate forestiere, păstrăvării, etc.) 
Construcţii pentru turism,amplasate namai la liziera pădurii. 
Utilizări interzise  
Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia celor prevăzute 

de lege(Codul silvic la art.54 şi 74) 
Autorizarea construcţiilor in albiile minore ale cursurilor de apă 

şi ale cuvetelor lacurilor  este interzisă cu excepţia lucrărilor  de 
poduri , lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a 
albiilor de ape ,precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor . 

Ele se vor autoriza numai cu avizul primăriilor, a R.A.Apele 
Române- filiala Tg.-Mureş de către  Delegaţia permanentă a 
Consiliului Judeţean Mureş, cu asigurarea măsurilor de apărare a 
construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de 
prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de 
respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apă. 

 5.4 Resurse de apă  
 a) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile 
minore ale cursurilor de apă este interzisă cu excepţia lucrărilor de 
poduri,lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a 
albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a 
apelor. 

b)Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai cu avizul 
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor cu asigurarea 



măsurilor de protecţie a construcţiilor respective împotriva 
inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane, de respectarea a zonelor de protecţie faţă de 
malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de gospodărire şi captare 
a apelor. 
 c)Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către 
administraţiile publice judeţene, pe baza avizului organelor de 
specialitate ale administraţiei publice. 

d)Autorizarea executării  construcţiilor de orice fel în zona de 
protecţie  a platformelor meteorologice se va face cu avizul prealabil 
al R.A. Apele Române şi a Agenţiei pentru supravegherea şi protecţia 
mediului. 

Utilizări permise  
Platforme meteorologice, captări de apă, lucrări pentru 

prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor. 
Utilizări permise cu condiţii  
Lucrări de poduri,lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de 

traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării masurilor de 
apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării 
calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de 
gospodărire a apelor şi ale calităţii captărilor de apă. 

Utilizări interzise 
Orice fel de construcţii în zonele de protecţie sanitară a 

platformelor meteorologice şi ale captărilor de apă. 
 

 5.5  Zone construite protejate  
 a) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind 
valori de patrimoniu cultural construit, de interes naţional, se face cu 
avizul conform al Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului. 
 b) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind 
valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi 
delimitate prin hotărâre a Consiliului Judeţean, se face cu avizul 
serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor 
prevăzute la aliniatul anterior. 



 c) Autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, care au ca 
obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare 
a monumentelor istorice, se vaface cu avizul conform al Ministerului 
Culturii, în condiţiile stabilite prin Ordin al Ministerului Culturii 
 Utilizări permise 

Lucrări de utilitate publică de interes naţional pe baza 
documentaţiilor specifice aprobate de organele competente. 
 Identificarea şi delimitarea zonelor protejate construite de 
interes naţional se face. 

Utilizări permise cu condiţii 
Toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în 

care sunt amplasate, cu condiţia respectării prescripţiilor conţinute în 
avizul conform al Comisiei Zonelor Protejate Construite, în cazul 
zonelor cu valori de patrimoniu cultural construit de interes naţional, 
declarate ca atare (inclusiv clădiri şi situri cu statut de muzeu). 

În zonele cu patrimoniu construit de interes local, delimitate 
prin hotărârea Consiliului Judeţean, autorizarea construcţiilor se face 
cu respectarea strictă a avizelor serviciilor publice descentralizate ale 
MLPTL şi Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Utilizări interzise 
Orice fel de construcţii şi amenajări care, prin funcţiune, 

configuraţie arhitecturală sau amplasament compromit aspectul 
general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban existent sau 
afectează valoarea monumentului ori al zonei protejate a cestuia. 

 
5.6 Expunerea la riscuri naturale 
Se interzice autorizarea lucrărilor de construcţii sau amenajărilor 

în zonele expuse la riscuri naturale cu excepţia acelora ce au ca scop 
limitarea efectelor acestora . 

Prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, scurgeri de 
torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, zone 
inundabile, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean, cu avizul organelor de specialitate ala administraţie publice. 

 
 



Utilizări permise 
Construcţii şi amenajări de orice fel, ce au drept scop limitarea 

riscurilor naturale. 
 
Utilizări permise cu condiţii 
Orice fel de construcţii şi amenajări cu respectarea prevederilor 

Legi nr.10/1995 şi a normelor şi prescripţiilor tehnice specifice. 
Se admit de asemenea construcţii pe terenurile menţionate, cu 

condiţia eliminării factorilor naturali de risc prin lucrări specifice, 
aprobate de autoritatea competentă în protecţia mediului, sau alte 
organisme interesate, după caz. 

Utilizări interzise 
Construcţii şi amenajări expuse la riscuri naturale menţionate 

anterior, precum şi în alte zone în care nu sunt posibile, sau nu sunt 
admise, de către autorităţile competente în protectia mediului, 
lucrările de eliminare a factorilor de risc pentru construcţii. 

Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri 
tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energia electrică, conductelor de gaze, 
apă, canalizare, căi de comunicaţii şi altor asemenea lucrări de 
infrastructură este interzisă. Excepţie fac lucrările ce au ca scop 
prevenirea riscurilor tehnologice. 

 
5.7  Riscurile tehnologice 
a) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri 

tehnologice, precum şi zonele de servitute şi de protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, 
apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de 
infrastructură este interzisă. 

b) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt 
cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă 
pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare a 
aerului, apei sa solului. 



c) Fac excepţie de la prevederile aliniatului “a”construcţiile şi 
amenajările cara au ca scop prevenirea riscurilor tehnologice sau 
limitarea acestora. 

Utilizări permise  
Orice fel de construcţii şi amenajări care au drept scop 

prevenirea riscurilor tehnologice şi limitarea efectelor acestora. 
 
Utilizări permise cu condiţii 
Toate tipurile de construcţii, cu condiţia respectării servituţilor 

de utilitate publică existente sau propuse, pentru reţelele tehnico-
edilitare, căi de comunicaţie, explorarea şi exploatarea resurselor 
subsolului, apărarea ţării, ordinii publice şi sigurantei naţionale, 
precum şi a exigentelor Legii nr.10/1995 privind rezistenţa, 
stabilitatea, siguranţa în exploatare, rezistenţa la foc, protecţia 
împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului. 

Utilizări interzise 
Toate tipurile de construcţii amplasate în zonele de protecţie 

stabilite prin norme sanitare şi de protecţie a mediului, ale unităţilor 
industriale, agricole sau de altă natură, în zonele cu servituţi legal 
instituite pentru lucrările publice generatoare de riscuri tehnologice, 
în vecinătatea depozitelor de combustibil şi materiale explozibele, etc. 

 
 5.8  Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice 
 a) autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi 
destinaţia lor pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza 
unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor 
legale. 
 b) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri 
tehnologice se stabileşte prin Ordin comun al Ministrului Industriilor şi 
Comerţului, Ministrului Agriculturii, Ministrului Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului, Ministrului Sănătăţii, Ministrului Transporturilor, 
Ministrului Apărării şi Ministrului de Interne. 
 

 
Utilizări permise  



 Orice fel de construcţii şi amenajări care au ca scop diminuarea 
sau eliminarea riscurilor tehnologice. 
Utilizări permise cu condiţii 
Construcţiile şi amenajările care îndeplinesc condiţiile de realizare şi 
funcţionare conform cerinţelor acordului de mediu şi sunt 
compatibilel cu funcţiunea stabilită pentru zona respectivă prin 
documentaţiile de urbanismşi amenajarea teritoriului aprobate 
confoem legii. 

Utilizări interzise  
Construcţiile şi amenajările generatoare de nocivităţi, 

incompatibile cu funcţiunea dominantă stabilită pe baza 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate 
conform legii. 
 
5.9  Asigurarea echipării edilitare  
 a)Autorizarea executării construcţiilor care,prin dimensiunile şi 
destinaţia lor,presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc 
posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori 
ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la 
bugetul de stat este interzisă. 
 b)Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de 
stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte 
sau în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către 
investitorii interesaţi. 

Utilizări permise 
Orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura 
edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare, sau pentru a cărei 
extindere sau realizare există surse de finanţare asigurate de 
administraţia publică, de investitori interesaţi sau care beneficiază de 
surse de finanţare atrase potrivit legii. 
 

Utilizări permise cu condiţii 



 Construcţiile vor fi executate după stabilirea, prin contract 
prealabil, a obligaşiei efectuării lucrărilor de echipare edilitară 
aferente (în parte sau total), de către investitorii interesaţi. 
 Utilizări interzise 
 Orice construcţie care,prin dimensiuni,destinaşie şi amplasare 
faţă de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub 
aspectul teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi 
acoperite de nici unul din factorii interesaţi. 
 

5.10 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 
a) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării 
compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă 
a zonei,stabilită printr-o documentaţie de urbanism, sau dacă zona 
are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut urban şi 
conformare spaţială proprie. 
b) Condiţia de amplasare a construcţiilor în funţie de destinaţia 
acestora în cadrul localităţii sunt prevăzute în anexele la prezentul 
regulament. 
Precizări 
Prin documentaţiile de urbanism se stabilesc la nivel de localitate 
zonele funcţionale omogene,precum şi funcţiunile dominante şi 
complementare ale acestora,constatate,admisibile sau propuse. De 
asemenea se reglementează modalităţile de construire la nivelul 
fiecărei zone funcţionale şi se stabilesc măsurile de eliminare a 
disfuncţionalităţilor. 
Identificarea compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei propuse 
(inclusiv terenul aferent) şi funcţiunea dominantă a zonei în care 
urmează a fi amplasată se face, în situaţia autorizării directe pe baza 
prezentului Regulamant,prin analiza raportului între construcţia 
propusă şi structura funcţională a zonei. 
Integrarea în zonă a construcţiilor noi se va face cu respectarea şi 
corelarea atât a regulilor de bază privind ocuparea terenului,cât şi a 
celor privind amplasarea şi conformitatea construcţiilor, în acord cu 
destinaţia acestora. În acest sens, trebuie menţionate construcţiile noi 
din zonele protejate care, deşi pot fi compatibile funcţional cu 



acestea, nu pot fi autorizate decât în condiţiile cuprinse în articolul 
2.5. 
Autorizarea executării construcţiilor se va face dacă funcţiunea 
proiectului este compatibilă cu destinaţia zonei prevăzută prin 
documentaţii de urbanism ( PUG ,  PUZ, PUD ). 
 
5.11 Lucrări de utilitate publică 

a)Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost 
rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de 
lucrări de utiliate publică, este interzisă. 

b)Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face 
în baza documentaţiilor de urbanism şi amenajare teritorială aprobate 
conform legii.  

Precizări 
 Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în 
proprietatea statului,a comunelor,oraşelor şi judeţelor,sau a 
persoanelor fizice ori juridice,cu schimbarea funcţiunii şi afectarea 
valorii terenurilor,necesitând,după caz,exporprieri sau instituirea unor 
servituţi de utilitate publică. 
 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin 
documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate,iar autorizarea 
executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza 
documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, 
aprobate conform legii. 
 Utilizări permise  
Toate categoriile de lucrări de utilitate publică cuprinse în 
documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate în 
condiţiile legii. 
 Utilizări permise cu condiţii 

Construcţiile cu durată limitată de existenţă (provizorii). 
Utilizări interzise 
Orice fel de construcţii şi amenajări, cu excepţia lucrărilor de 

utilitate publică pentru care au fost rezervate terenurile. 
 
 



6. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
6.1 Orientarea faţă de punctele cardinale 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea 
condiţiilor şi recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, 
conform anexei nr.3 la prezentul regulament. 

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale  se va face în 
conformitate cu normele sanitare şi tehnice în vederea realizării 
următoarelor cerinţe:  

- asigurarea însoririi  
- asigurarea iluminatului natural 
- asigurarea perceperii vizuale a mediului  ambiant din spaţiile 

ce se vor crea 
- asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea clădirii, 

de alegerea amplasamentului şi respectarea condiţiilor de 
construire. 
6.2 Amplasarea faţă de drumuri publice 

În zona drumului public se va autoriza cu avizul organelor de 
specialitate  şi  ale administraţiei publice lucrările de : 

a)construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice de 
deservire, de întreţinere şi de exploatare 

b)parcaje, garaje, staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de 
energie (inclusiv funcţiunile lor complementare, magazine, 
restaurante, baruri etc.) 

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

6.3  Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR. 
 (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se pot amplasa 
,cu avizul Ministerului Transporturilor 
 a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor 
de cale ferată 
 b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant 
şi a mijloacelor de restabilire a circulaţiei 
 c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică 



 d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, 
telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente 
acestora. 
 (2) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a 
infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul 
Regiei Autonome '' Societatea Naţională a Căilor Ferate Române '' şi  
Ministerului Transporturilor. 
 (3) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia 
de teren , indiferent de proprietar, cu o lăţime de 100 m măsurată de 
la limita zonei cadastrale C F R .,situată de o parte şi de alta a căii 
ferate. 
 (4) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici  şi ale 
instituţiilor publice ,care afectează zona de protecţie a infrastructurii 
feroviare ,se vor autoriza numai cu avizul R A SNCFR şi al M.T., şi 
anume 
 a) căi ferate industriale 
 b) lucrări hidrotehnice  
 c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate 
 d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de 
telecomunicaţii ,energie electrică , conducte sub presiune de apă 
,gaze , produse petroliere , termo -tehnologice  şi canale libere  
 (5) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor se 
interzic 
 a) amplasarea oricăror construcţii ,depozite de materiale sau 
înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a  
semnalelor feroviare 
 b) efectuarea oricăror lucrări care ,prin natura lor ,ar provoca 
alunecări de teren ,surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin 
tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau care 
modifică echilibrul pânzei freatice subterane. 
 c) depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor 
inflamabile, explozibile, carburanţilor, gazelor lichefiate sau oricăror 
materiale care, prin natura lor, ar provoca incendii sau explozii. 
 (6) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a 
terenului din patrimoniul R A SNCFR, pentru lucrări de interes public 



,atât în  intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul R A SNCFR 
şi al Min. Transporturilor. 
 

6.4 Amplasarea faţă de aliniament 
 1.Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase 
faţă de acesta, după cum urmează : 

a)În cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi 
amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente; 

b)Retragerea construcţiilor faţă de aliniament nu este permisa 
pentru loturile care fac obiectul acestui PUZ; 

2.În ambele situaţii,autorizaţia de construire se emite numai 
dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, 
din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punc al 
aliniamentului opus; 

3.Fac excepţie de la prevederile aliniatului precedent, 
construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal 
aprobat conform legii. 

4.În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege 
conform legii, limita între domeniul privat şi domeniul public. 

 
Precizări 
Poziţia construcţiilor în raport cu drumurile şi spaţiile publice 

reprezintă un element determinant al morfologiei urbane. 
- Amplasarea construcţiilor noi se face de regulă, cu respectarea 

configuraţiei arhitecturale existente. 
- În ansamblurile construite ce aparţin patrimoniului cultural 

construit de importanţă naţională sau locală şi după caz, în zonele de 
protecţie ale acestora, amplasarea construcţiilor noi faţă de 
aliniament se va face cu respectarea configuraţiei existente specifice. 

- În zonele libere de construcţii sau parţial construite, stabilirea 
configuraţiei urbane şi implicit a regimului de aliniere se va face, de 
regulă, pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii 
(PUZ;PUD). 

- Retragerea construcţiilor faţă de aliniament se poate face din 
raţiuni funcţionale, estetice sau ecologice. 



- Regula stabilirii înălţimii construcţiilor, în raport cu distanţa faţă de 
orice punc al faţadei de pe aliniamentului opus (H< D),derivă din 
necesitatea respectării normelor de igenă şi a celor de securitate a 
construcţiilor. 

Pot apărea excepţii de la regulă atunci când este necesară 
completarea cu clădiri a fronturilor existente între care distanţa între 
fronturi este mai mică decât înălţimea,pentru majoritatea 
construcţiilor din zonă. 
 

6.5 Amplasare în interiorul parcelei 
  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai 
fdacă se respecă : 

a. distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi 
posteriare ale parcelei, conform Codului civil; 

b. distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de 
incendiu,se stabileşte pe baza avizului unităţii teritoriale de 
pompieri. 

DEFINIŢIE 
 Parcela este suprafaţa de teren ale cărei limite sau nu 
materializate pe teren,proprietatea unuia sau mai multor proprietari, 
aparţinând domeniului public sau privat şi care are un număr 
cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară.Împreună cu 
construcţiile sau amenajările executate pe suprafaţa sa, parcele 
reprezintă un bun imobil. 
 Servitutea de vedere este o limitare a dreptului de proprietate 
constând din obligaţia de a păstra o distanţă de minimum 1,9 m între 
faţadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii 
învecinate conf. art.612 din Codul Civil. 
 Alinierile faţă de limitele laterale şi limita posterioară reprezintă 
retragerile construcţiilor faţă de limitele unei proprietăţi, altele decât 
aliniamentul.  

Precizări 
În funcţie de mărimea parcelei, pe suprafaţa acesteia pot fi 

amplasate una sau mai multe construcţii principale şi construcţii 
anexe. 



Poziţia lor pe suprafaţa parcelei este condiţionată de regimul de 
aliniere faţă de drumurile şi spaţiile publice şi de aliniere impuse faţă 
de limitele laterale şi limita posterioară a acesteia. 
 - Către drumurile publice construcţiile pot fi amplasate la 
“aliniament” sau retrase din aliniament,în conformitate cu reguli 
urbanistice sau păstrând tradiţia zonei. 
 - În relaţiile cu limitele laterale ale parcelei,construcţiile pot fi 
amplasate astfel : 

a) în regim închis 
b) în regim cuplat 
c) în regim izolat 
d) asigurarea normelor de însorire şi iluminat natural 
e) respectarea condiţiilor de vizibilitate 
f) respectarea normelor de protecţie contra incendiilor 
g) asigurarea protecţiei contra zgomotului şi nocivităţilor 
h) necesităţi de conservare a specificului ţesutului urban 
i) obţinerea unei anumite grupări a construcţiilor, în 

ansamblurile noi pentru care se urmăreşte desvoltarea 
coerentă a ţesutlui urban. 

j) Accesul uşor al mijloacelor de intervenţie pe toate laturile 
construcţiilor. 

 
6.6 Accese carosabile 
1 – autorizarea executării construcţiilor este permisă numai 

dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin 
servitute, conform destinaţiei construcţiei. 

2 – În mod excepţional se pot autoriza executarea construcţiilor 
fară îndeplinirea condişiilor prevăzute la aliniatul (1) cu avizul unităţii 
teritoriale de pompieri. 

3 – Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la aliniatul (1) se 
determină conform anexei nr.4 la prezentul regulament. 
 4 – Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului 
şi autorizaţiei speciale de construire,eliberate de administratorul 
acestora. 
 



 DEFINIŢII 
Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin 
servitute din drumurile publice la parcelă. 

Accesul direct reprezintă posibilitatea de intrare-ieşire fără 
efectuarea altor funcţiuni sau proprietăţi. 

Servitutea de trecere reprezintă o dispoziţie juridică 
reglementată de Codul Civil, conform căruia proprietarul al cărui teren 
este înfundat (fără nici o ieşire la drumul public),poate cere să i se 
permită trecerea  pe proprietatea vecinului, în scopul exploatării 
fondului său, cu obligaţia de a-l despăgubi proporţional cu pagubele 
produse. 

Servitutea de trecere către drumul public poate fi constituită 
atât pe terenurile proprietate privată, cât şi pe terenurile aparţinând 
domeniului public ,în localităţile urbane sau rurale şi se înregistrează în 
evidenţele cadastrale . 

Drumul public este drumul destinat satisfacerii cerinţelor de 
transport rutier, fiind gestionat de organele centrale sau locale ale 
administraţiei publice. 
 PRECIZĂRI 

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de  
construcţii la reţeaua de circulaţie şi transport reprezintă o condiţie 
majoră de configurare, amplasare şi autorizare a acestora. 

Se va urmări asigurarea  acceselor carosabile directe între 
parcelă şi drumul public sau cu un minim de servituţi de trecere în 
condiţiile specifice de amplasament, cu respectarea relaţiilor şi 
gabaritelor funcţionale. 

Construcţiile care nu beneficiază de accese directe conform 
aliniatului precedent se vor conforma condiţiilor din avizul unităţii 
teritoriale de pompieri. 

Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie  pentru 
stingerea incendiilor va respecta gabaritele minime de 3,80 m lăţime 
şi 4,20 m înălţime. 
 Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate 
din drumurile publice atunci când condiţiile locale nu permit sau nu 
justifică realizarea acestora (ex. cabane şi refugii turistice, anexe 



gospodăreşti, construcţii la altitudine, etc.), la construcţii încadrate la 
categoria D de importanţă redusă. 

Utilizări permise. 
 Construcţiile ale căror accese carosabile ( direct sau prin 
servitute) respectă normele de siguranţă şi influenţă a traficului, în 
condiţiile avizului administratorului drumului. 

Utilizări admise cu condiţii 
Construcţiile  fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile 

publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale căror caracteristici 
tehnice nu permit intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu 
condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri, conform 
prevederilor alin.(2) al prezentului articol. 

Utilizări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate 
accesele carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile 
legii. 
 
  6.7 Accese pietonale 
         (1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice  
fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit 
importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
         (2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege 
căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: 
trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de 
acces public pe terenuri proprietate publică  sau, după caz, pe 
terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, 
potrivit legii sau obiceiului. 
            (3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită 
circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice 
de deplasare. 
 
 
 
 
 



         DEFINIŢIE 
Străzile pietonale sunt străzi rezervate exclusiv circulaţiei 

pietonilor şi ocazional accesului vehiculelor în scop utilitar -servicii şi 
intervenţie pentru parcelele din zonă. 

Accesele pietonale cu circulaţie continuă sunt accesele 
amenajate astfel încât intersecţiile cu căile carosabile sunt la niveluri 
diferite (tuneluri, pasarele, poduri) fiind excluse interferenţe între 
traficul auto şi traficul pietonal. 

Flux de pietoni - numărul pietonilor care se deplasează pe un 
traseu dat într-o perioadă de timp (de ex. 1 oră) într-un sens sau în 
ambele sensuri. 

Reglementarea circulaţiei pietonilor - organizarea circulaţiei şi a 
acceselor pietonale în contextul organizării generale a circulaţiei 
vehiculelor, mijloacelor de transport în comun, bicicliştilor etc.                                          
              PRECIZĂRI       
           Căile pietonale, dispuse şi alcătuite structural,în funcţie de 
caracterul funcţional, condiţiile locale şi de încadrarea urbană,sunt de 
mai multe categorii şi anume: 
 ---trotuare pentru circulaţie curentă dispuse în pararel cu 
carosabilul străzii ; 
 ---alei pietonale cu trasee independente de circulaţia carosabilă; 
acestea pot fi amenajate şi pentru accesul ocazional şi controlat al 
unor categorii de vehicule pentru servicii şi intervenţii. 
 ---străzi pietonale rezervate pietonilor, de regulă în zone urbane 
centrale cu caracter istoric, comercial, cultural etc. 
 ---pieţe pietonale etc. 

Utilizări permise 
 Construcţii şi amenajări la care se asigură accese pietonale, 
precum şi construcţii de accese şi căi pietonale ce reprezintă lucrări 
independente, amenajate şi echipate în funcţie de mărimea fluxului 
de pietoni care asigură deplasarea acestora în condiţii de confort şi de 
siguranţă. Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia 
persoanelor cu handicap. 
 
 



Utilizări admise cu condiţii   
Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără 

servituţi de utilitate publică cum sunt: 
Accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi 

private(servitute de trecere); 
Accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în 

funcţie de alte condiţii etc. 
Utilizări interzise 

 Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu 
sunt prevăzute accesele pietonale 
       Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea 
diferitelor categorii de accese carosabile ,accese pietonale şi parcaje, 
corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic. 
    .   
6.8  Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
     Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
 (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă 
există posibilitatea racordării consumatorilor la reţelele existente de 
apă ,la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. 
(2)  De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul 
organelor administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în 
următoarele condiţii: 
a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să 
respecte              
    normele sanitare şi de protecţie a mediului 
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor 
impuse 
    de consiliul local, la reţeaua centralizată publică, atunci când 
aceasta se va  realiza. 
(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la 
prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraţiei publice 
competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 
existentă ,atunci când aceasta  are capacitatea necesară, sau se obligă 
fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente ,fie să 
construiască noi reţele. 



(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, 
autorizării executării construcţiilor în localităţile unde nu există reţele 
publice de apă şi de canalizare. 
              DEFINIŢII 

Echiparea edilitară a teritoriului localităţii în sistem centralizat 
reprezintă asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare pentru întreaga 
localitate, de către agenţi economici şi instituţii specializate 
(alimentare cu apă, canalizare, energie electrică etc. ) 

Echiparea edilitară în sistem individual reprezintă asigurarea 
utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi 
exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile. 

Reţeaua publică de alimentare cu apă este ansamblul de lucrări 
inginereşti, care asigură aprovizionarea cu apă potabilă şi industrială a 
localităţilor, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii 
publice specializate. 

Reţeaua publică de canalizare este ansamblul de lucrări 
inginereşti, care asigură evacuarea apelor uzate şi meteorice de pe 
teritoriul localităţii, aparţine domeniului public şi este exploatată de 
instituţii publice specializate. 

Reţeaua publică de alimentare cu energie electrică este 
ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea cu 
energie electrică din sistemul naţional a localităţilor, aparţine 
domeniului public şi este exploatată de instituţii publice specializate.  
             PRECIZĂRI 
             Conform prevederilor prezentului articol, autorizarea 
executării construcţiilor este condiţionată de noi consumatori la 
reţelele existente, în          următoarele condiţii: 

- Când reţelele edilitare publice existente au capacităţi şi grad de 
acoperire a teritoriului urban suficiente pentru a permite racordarea 
de noi consumatori, autorizarea construcţiilor este permisă cu 
respectarea celorlalte prevederi ale Regulamentului general de 
urbanism. 

Când reţelele edilitare publice existente nu au capacităţi şi grad 
de acoperire a teritoriului localităţii suficiente pentru racordarea de 
noi consumatori, dar programele edilitare ale consiliilor locale prevăd 



dezvoltarea acestora în etapa de perspectivă, se admite construirea 
de locuinţe individuale în următoarele condiţii:  

- Realizarea de soluţii de echipare în sistem individual, care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului (asigurarea unei 
distanţe minime de 30 m între fântâni şi fose septice, etc.), precum şi 
prevederile Codului Civil (art. 610); 

- În momentul realizării reţelei centralizate publice în zonă, 
beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor 
impuse de consiliul local. 
             - În zonele locuite neracordate la reţeaua de apă potabilă, 
întreprinderea care exploatează reţeaua centralizată de alimentare cu 
apă este obligată, conform prevederilor legale, să asigure distribuţia 
apei prin amenajarea de cişmele publice.     
  

- Când beneficiarul construcţiei aparţinând altei categorii decât 
locuinţele individuale se obligă, pe bază de contract, după obţinerea 
avizului organelor administraţiei publice specializate, să prelungească 
reţeaua existentă (dacă aceasta are capacitatea necesară), să 
mărească dacă e necesar capacitatea reţelelor publice existente sau 
să construiască noi reţele, autorizaţia de construire este acordată în 
condiţiile în care sunt respectate prevederile celorlalte articole ale 
Regulamentului General de Urbanism. 

Când localitatea pe teritoriul căreia urmează a fi amplasată 
construcţia nu dispune de reţele publice de energie electrică şi 
canalizare, apă şi canalizare,  autorizarea construcţiilor (indiferent de  
destinaţie ) se face în următoarele condiţii: 

Realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să   
respecte normele sanitare  şi de protecţie a mediului, precum şi 
prevederile Codului Civil (art. 610 ); 

În momentul realizării reţelei centralizate publice a localităţii, 
beneficiarul construcţiei, indiferent de destinaţia acesteia, se obligă să 
o racordeze la noua reţea, potrivit regulilor impuse de consiliul local. 

 
 

 



6.9 Realizarea de reţele edilitare 
                  (1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a 
reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau 
beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor 
încheiate cu consiliile locale. 
                  (2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară 
publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. 
 
6.10 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, 
oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.       

2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de 
telecomunicaţii 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. 
                   DEFINIŢII                    

Dreptul de proprietate publică este dreptul real care aparţine 
statului şi unităţilor administrativ - teritoriale asupra unor bunuri 
mobile şi imobile de interes naţional sau local. 

Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac 
obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului sau 
unităţilor administrativ - teritoriale. Domeniul public poate fi de 
interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept  
public ,aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor. 

Bunurile aparţinând domeniului public sunt inalienabile, 
imprescriptibile şi insesizabile. 

Serviciile publice reprezintă forma de organizare a unor activităţi 
umane îndreptate către satisfacerea interesului public general, a 
căror funcţionare este regulată şi continuă, fiind garantată şi 
reglementată de autorităţile publice componente. Serviciile publice 
locale sunt specializate şi diversificate ,în funcţie de necesităţile locale 
şi sunt puse în mod egal la dispoziţia cetăţenilor. 

 



6.11. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru 
construcţii.  
 PARCELAREA 
 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de 
teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi 
construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza 
realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării 
de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de 
protecţie a mediului. 
 Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se 
respectă cumulativ următoarele condiţii 

- front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de 
minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate. 

- suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp. pentru clădiri înşiruite 
şi, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat 
sau cuplate. 

- adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
 Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se 
încadrează în prevederile aliniatului 2. 
 PRECIZĂRI 
 In funcţie de terenul disponibil şi de configuraţia ţesutului urban 
specific localităţii sau zonei în care va avea loc operaţiunea de 
parcelare, construcţiile vor putea fi amplasate pe teren în regim închis 
(înşiruite),izolate sau cuplate. În funcţie de această opţiune (însuşită 
de autoritatea publică locală) vor fi stabilite dimensiunea, forma şi 
suprafaţa loturilor ce vor rezulta în urma parcelării. 
 Actele vizând orice formă de împărţire a unui teren construit nu 
vor putea fi înregistrate şi legalizate conform legii (la administraţia 
financiară, cadastru, notar public)  decât însoţite de certificatul de 
urbanism emis de autoritatea publică competentă. 
 Pentru parcelarea necesară amplasării unor construcţii cu alte 
destinaţii decât locuinţa(comerţ, depozitare, activităţi de producţie 
mică, servicii, birouri, etc.) prin certificatul de urbanism se va 
recomanda întocmirea PUD sau PUZ . 



 Pentru a fi construibil , terenul va îndeplini următoarele condiţii 
- asigurarea accesului la un drum public, 

 -  asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare, 
 - forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea 
unor construcţii    
 Principalii factori care influenţează dimensiunile parcelelor 
 - condiţiile cadrului natural, 
 -  funcţiunea principală a zonei, 
 -  folosinţa terenului, 
 -  regimul de amplasare a construcţiilor pe teren, 
 - accesul la parcele şi poziţia loturilor  şi construcţiilor faţă de 
drumuri, 
 - posibilităţi de realizare a echipării edilitare 
 
 RECOMANDĂRI 
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu 
lăţimea lui 

- pentru locuinţe înşiruite ce vor constitui front continuu nu se 
vor amplasa mai mult de 12 loturi 

- in lipsa echipării cu reţele de apă, canal se vor adapta soluţii 
locale ( puţuri pentru alimentare cu apă şi fose septice pentru 
preluarea apelor uzate, etc.) cu caracter temporar până la realizarea 
reţelelor edilitare publice şi cu respectarea distanţelor de protecţie 
sanitară ( minimum 30 m între sursa de apă şi fosa septică    

Suprafeţele parcelate incluse în planurile urbanistice locale, ( 
PUZ, PUD ) aprobate anterior apariţiei prezentului regulament se vor 
autoriza conform acestora. 

Parcelările executate în zonele protejate se vor face numai cu 
avizul organelor administraţiei de stat abilitate, conform legii. 

a.) AUTORITĂŢI COMPETENTE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
PARCELĂRILOR ŞI EMITEREA AVIZELOR 

Autorizaţia de construire se eliberează de către Delegaţia 
permanentă a consiliului judeţean  Mureş cu avizul primarilor, după 
caz. 



Avizele şi acordurile de specialitate se emit de organismele 
abilitate, conform legii. 

 
 b) PROCEDURA DE AUTORIZARE 
 - obţinerea informaţiilor cadastrale şi a celor referitoare la 
posibilităţile  de echipare tehnico edilitară 
 - corelarea documentaţiei cu prevederile regulamentului general 
de urbanism 
 - obţinerea avizelor de către solicitant. 
 - emiterea autorizaţiei de executare a parcelării, sau refuzul 
autorizării 
 
6.12 . Reguli cu privire la înălţimea construcţiilor 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea 
înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca 
diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri 
clădirile învecinate. 
 În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate 
sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii. 

Fac excepţie de la prevederile aliniatului precedent,construcţiile 
care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform, 
legii.  
 PRECIZĂRI  
 Stabilirea înălţimii construcţiilor se poate face pe baza analizei 
situaşiilor distinctemîn corelare cu ceilalţi parametri care definesc 
condiţiile de construilibilitate ale terenurilor pe care acestea vor fi 
amplasate, după cum urmează.  

- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit 
existent 

- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistic 
azonei sau ansamblului urban 

- asigurarea funcţionalităţii construcţiilor în concordanţă cu 
destinaţialor (programe de arhitectură) 

- asigurarea compatibilităţii funcţionale a construcţiilor cu 
funcţiunea dominantă în zonele în care sunt amplasate, prin 



analizarea impactului asuăra sistemelor de circulaţie şi staţionare şi 
asupra capacităţii reţelelor edilitare din zonă 

- respectarea cerinţelor tehnice de asigurare a 
securităţii,stabilităţii şi siguranţei în exploatare,în conformitate cu 
prevederile legii, pentru construcţia respectivă, cât şi pentru 
construcţiile din zona învecinată 

- în zonele de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele 
protejate sau construite,înălţimea construcţiilor va fi stabilită pe baza 
unor studii specifice şi documentaţii de urbanism 

 
6.13. Aspectul exterior al construcţiilor. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă 
aspectul exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază 
aspectul general al zonei. 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, 
volumetrie şi aspect exterior,intră în contradicţie cu aspectul general 
al zonei şi depreciază valorile generale acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 

 PRECIZĂRI 
Aspectul exterior al construcţiilor,cu toate elemetele sale 

definitorii,aparţine spaţiului public. 
Exeaminarea caracteristicilor proiectului,în vederea identificării 

modului în care acesta urmează să se înscrie în specificul zonei,cu 
respectarea principiilor de estetică arhitecturală,precum şi tradiţiilor 
locale,va avea în vedere următoarele: 

- conformitatea construcţiei 
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaj 

exterior 
- culorile ansamblului şi ale detaliilor 
- conformitatea faţadelor şi amplasarea golurilor 
Construcţiile de orice natură ce urmează a se efectua în zonele 

protejate de interes naţional,vor fi autorizate numai cu avizul Comisiei 
Zonelor Protejate Construite,în condiţiile legi. 
 



6.14 Reguli cu privire la amplasarea de  parcaje, spaţii verzi şi 
împrejmuiri. 
          PARCAJE 
         (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, 
necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea 
realizării acestora în afara domeniului public. 
         (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului 
public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de 
construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau 
de către primari, conform legii. 
         (3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi 
de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 .la prezentul 
regulament. 
 PRECIZĂRII         
         Pentru un amplasament dat,destinaţia configuraţie,dimensiunea 
şi capacitatea unei construcţii noi se va stabili ţinând seama de 
obligativitatea asigurării spaţiilor minime pentru parcaje sau 
garajeleaferente construcţiei în cauză,amălasate în interiorul parcelei 
pe care se realizează construcţia,corelat cu asigurarea acceselor 
carosabile şi pietonale. 
 Se vor respecta normele legale privind protecţia mediului 
natural şi construit împotriva factorilor poluanţi generaţi de 
funcţionarea parcajelor şi garajelor. 

Necesarul de locuri de parcaje şi garaje se stabileşte în funcţie 
de gradul de motorizare al localităţii sau zonelor acestei,precum şi de 
specificul funcţional al construcţiei deservite. 
 Anexa nr.5 la Regulamentul general de urbanism cuprinde 
norme minimale de asigurare a terenurilor de parcare. 
 Pentru amplasarea parcajelor de mari dimensiuni sunt necesare 
studii de impact,atât asupra circulaţiei din zonă,cât şi asupra mediului 
înconjurător. 
 
6.15 Spaţii verzi şi plantate 

(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii 
sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 



destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 
la prezentul regulament. 

Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite,în acepţiunea prezentului 
Regulament,din totalitatea amenajărilorde pe suprafaţa parcelei,ca 
plantaţii de arbori,arbuşti, plante ornamentale,suprafeţe acoperite cu 
gazon,grădini de flori,etc. 
 PRECIZĂRI 
 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabilii în corelare cu 
normele de igenă şi protecţe a mediului.Corelarea se va face ţinând 
seama de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii şi zona 
geografică în care aceasta este amplasată,în vederea evaluării 
posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimatului urban.În vecinătatea 
ansamblurilor şi monimentelor istorice,precum şi în zonele de 
protecţie ale acestora,realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face 
cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectelor sau 
ansamblurilor protejate.Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o 
distanţă care să nu pună în pericol construcţia protejată,sub aspectul 
stabilităţii. 
   
6.16 Împrejmuiri 
         (1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea 
următoarelor categorii de împrejmuiri: 
         a) împrejmuiri opace, necesare pentru servicii funcţionale, 
asigurarea protecţiei vizuale; 
         b) împrejmuiri transparente, decorative sau de gard viu, 
necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi /sau integrării 
clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va 
supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior 
al construcţie. 

 Împrejmuirile la aliniament interesează atât domeniul public cât 
şi cel privat,prevederile privind amplasarea şi conformarea lor putând 
fi stabilite prin regulamente ale administraţiei publice locale. Dincolo 
de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public,datorită 



calităţii de participare la creerea peisajului urban sau rural,alături de 
construcţiile pe care le protejează,sau a căror parcelă o delimitează. 
 Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale şi posterioară,ale 
parcelei sunt realizate din raţiuni de delimitare şi protecţie a 
proprietăţii. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea 
protecţiei proprietăţii private pentru evitarea intruziunilor,precum şi 
relaţiile de vicinătate, sunt cuplate sau înşiruite,precum şi la condiţiile 
în care se realizează împrejmuirile grădinilor. 
 Împrejmuirile cu caracter temporar se aprobă în cazul 
şantierelor de construcţii si al şantierelor arheologice. 
 

 
Intocmit                                                                 Coordonator 

arh. Mihalte Cosmin                                            arh.urb. Marinescu Miruna 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


