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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
I. DISPOZIŢII GENERALE

I.1 DEFINIȚIE ȘI SCOP
(1). Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la

nivelul unităţii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea
principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă,
strategică a localităţii, în acord cu potenţialul acesteia şi în interesul general, urmărind
utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice
adecvate.

(2). Regulamentul local de urbanism (RLU) cuprinde şi detaliază prevederile Planului
Urbanistic General (PUG) referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor,
precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite,
amenajărilor şi plantaţiilor.

(3). Odată aprobat, împreună cu PUG-ul, RLU-ul constituie act de autoritate al
administraţiei publice locale.

(4). Autorităţile publice locale au datoria de a aplică sistematic şi permanent dispoziţiile
Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit,
amenajat şi plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată
a localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii
locale.

(5). În vederea asigurarii dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile a teritoriului national,
autoritatile administratiei publice locale îsi armonizează deciziile în domeniul
planificarii teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului
de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare si
monitorizare și prin consultarea reciprocă a autorităților administraților publice locale
învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de
urbanism care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității
administrativ - teritoriale.

(6). Monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare teritorială,
precum și a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,
aprobate potrivit Legii, se face de către autoritățile administrației publice, prin
evidentierea operațiunilor efectuate, precum si prin revizuirea permanenta a datelor si
prevederilor din respectivele documentații.

(7). Monitorizarea implementării prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului
și de urbanism se realizează de către structura de specialitate din domeniul amenajării
teritoriului si urbanismului, din cadrul autorităților administrației publice.

(8). Revizuirea permanentă a datelor și prevederilor din documentațiile privind activitatea
de amenajare a teritoriului și de urbanism constituie una dintre metodele de
monitorizare a aplicării documentațiilor aprobate și este în sarcina compartimentelor
de specialitate ale autoritatilor administratiei publice. Revizuirea documentatiilor
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urmărește marcarea sistematică a modului de realizare a propunerilor, în special a
obiectivelor de utilitate publică, a restricțiilor și a eventualelor modificări sau detalieri
prin planuri urbanistice aprobate.

(9). In vederea corelarii prevederilor cu dinamica de dezvoltare, precum si cu nevoile si
aspiratiile comunității, structura de specialitate din cadrul administratiei publice locale
realizează un raport de evaluare intermediarăși formulează recomandări de optimizare
și/sau modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism si,
dupa caz, planuri de măsuri de implementare a acestora, care se prezintă spre
aprobare Consiliului Local.

I.2 DOMENIU ȘI CONDIȚII DE APLICARE

I.2.1 DOMENIUL DE APLICARE

(1). Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile prin raportare la întreg teritoriul unităţii teritorial administrative, în întregul
său ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor
şi limitelor de recunoaştere a dreptului de construire.

(2). Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) se aplică pe teritoriul administrativ al
municipiului Tecuci, atât pentru suprafețele dinintravilan cat și pentru cele de
extravilan.

(3). La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate
prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea
cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(4). Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic
General în acele zone pentru care prezentul Regulament cuprinde reglementări privind
regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor și nu intervin situațiile speciale sau
derogările prevăzute la I.2.2.1. În cazurile prevăzute la punctul I.2.2.1 autorizarea se va
face potrivit punctului I.2.2.2.

I.2.2 CONDIŢII DE APLICARE

(1). Modificarea RLU aprobat se face numai în condiţiile în care reglementările propuse nu
contravin prevederilor Legii 350/2001 cu modificarile ulterioare și Regulamentului
General de Urbanism sau altor reglementări legale în vigoare.

(2). Modificarea RLU se face punctual prin Planurile Urbanistice Zonale avizate şi aprobate
potrivit legislaţiei în vigoare.

(3). Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament
nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

(4). Modificarea RLU înansamblu se face prin actualizarea/refacerea Planului Urbanistic
General şi a Regulamentului Local aferent.

(5). Pentru zonele situate în extravilan, este posibilă extinderea intravilanului și stabilirea
unor reglementări de construire, potrivit legii, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
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a. pentru funcţiuni legate de dezvoltarea turismului și agrementului – suprafaţa
minimă de introdus în intravilan: 0,5 ha

b. pentru locuințe: suprafațaminimă 1,0 ha și va fi legat pe minim o latură de
intravilanul aprobat sau proprietarii își asumă realizarea integrală a extinderilor
infrastructurii tehnice a municipiului pâna în zona respectivă.

(6). Condiţiile restrictive de la alin.(5) nu se aplică în cazul funcţiunilor ce necesită sau
recomandă, prin natura lor, amplasarea în afara localităţii (platforme industriale sau
logistice, benzinării, cimitire, ferme zootehnice, infrastructură, exploatarea resurselor
naturale etc).

(7). In scopul consolidarii identitatii vizuale a municipiului Tecuci se recomandă
completarea prezentului Regulament de urbanism cu regulamente speciale și ghiduri,
care să aprofundeze aspecte particulare din prezentul regulament precum:

a. regulament de identitate urbană
b. regulament de amenajare a parterelor comerciale
c. regulament de publicitate

I.2.2.1 SITUAŢII SPECIALE ŞI DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

(8). Prin situaţii speciale se înţeleg:
a. parcelările sau reparcelările;
b. inserţia unor funcţiuni care influenţează semnificativ zona (impact semnificativ

asupra circulaţiei, asupra mediului etc.) sau vecinătatea imediată (de exemplu
inserția dotărilor publice sau de interes public)

c. operaţiunile urbanistice importante
d. inserția unor volume ce depășesc semnificativ volumetria caracteristică unei

zone1 chiar cu respectarea prevederilor regulamentului referitoare la POT, CUT,
regim de înălţime, retrageri etc.

(9). Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim
de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei,
distanțe minime dintre clădiri, POT, CUT.

(10). Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele
situaţii:

a. obiective cu destinaţii semnificative, oportune, pentru municipiulTecuci sau
care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană
locală sau generală;

b. parcele cu forme speciale, cu dimensiuni sau raport al laturilorîn afara
limitelor admise prin prezentul regulament;

c. alte cazuri în care prin avizul de oportunitate se stabilește că este posibilă
acordarea unei derogări;

1 A se vedea prevederile de la articolul 8 de la fiecare UTR
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I.2.2.2 MODALITĂŢILE DE AUTORIZARE ÎN CAZUL SITUAŢIILOR SPECIALE ŞI DEROGĂRILOR

(11). Modalităţile de autorizare în cazul situaţiilor speciale şi derogărilor sunt sintetizate în
Tabelul 1.

Situația Modalitatea de autorizare
Curent Excepții/ precizări

Situații speciale
a. parcelările sau

reparcelările
PUZ (de regulă) Vezi cap.II.5.2

b. inserţia unor funcţiuni
care influenţează
semnificativ zona

PUZ sau PUD după caz potrivit reglem. art.5 de la fiecare subzonă

c. Operațiuni urbanistice
importante

PUZ pe ansamblul zonei
stabilite prin PUG sau
prin avizul de
oportunitate

Excepții posibile (se analizează la avizul de
oportunitate):

i. Pe terenurile
aparținîndmunicipiului, cu destinația de
spaţii verzi publice – pentru proiecte de
spații verzi ce implică numai amenajări
minimale, fără modelarea semnificativă a
terenului și fără construcții cu caracter
definitiv;

ii. Pentru investiții de infrastructură
compatibile cu funcțiunile adiacente
reglementate, în cazul în care delimitarea
culoarului de expropriere se poate face,
potrivit legii, pe baza SPF sau SF aprobat;

iii. Pentru investiții de infrastructură, în
cazul în care obiectivul public se poate soluționa
fără procedura de expropriere;

iv. pentru completarea unui front
construit existent, dacă pe parcelele
adiacente au fost legal edificate construcții
cu funcțiuni similare și parcela în cauză nu
este potențial afectată de un scop public
(vezi capitolul II.1.14)

v. în cazul în care scopurile publice
care au impus necesitatea elaborării unui
PUZ pentru ansamblul zonei au fost
soluționate – caz în care se ridică interdicția
pe ansamblul zonei.

d. inserția unor volume
ce depășesc
semnificativ
volumetria
caracteristică zonei

PUD cu desfășurări
stradale și volumetrii

Derogări
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Situația Modalitatea de autorizare
Curent Excepții/ precizări

e. Derogări privind
funcţiunile admise,
regimul de construire,
înălţimea maximă
admisă, POT, CUT,
retragerea clădirilor
faţă de aliniament

PUZ2 Se admite autorizarea directă în cazul în
care majorarea retragerii față de aliniament
peste Rfmax este justificată prin păstrarea
unor arbori maturi sauprin prescripții
cuprinse în partea partea II.1 din prezentul
RLU

f. Derogări față de
prevederile RLU
privind circulația în
incintă, distanțele
minime dintre clădiri
și/ sau retragerile
minime față de limitele
laterale/ posterioare

PUD ce include, în
justificarea soluției, și
desfăşurări de faţade și
volumetrii și, după caz,
studiu de însorire

Privește posibilitatea reducerii limitei
minime stabilite prin prezentul RLU pentru
distanțele dintre clădirile de aceeași parcelă
sau până la clădirile de pe parcele
adiacente, vecine pe aceeași parte a străzii,
precum și între clădire și limitele parcelei.
Studiul de însorire este obligatoriu în
cazurile specificate de OMS 119/2014

g. Derogări privind
distanțele
reglementate prin
OMS 119/2014
întrelocuințe sau alte
clădiri cu cerințe de
însorire și alte clădiri
(de pe aceeași parcelă
sau de pe parcele
diferite), cu
respectarea celorlalte
reglementări ale RLU

Sudiu de însorire

h. Derogări privind forma
și gabaritul minim al
parcelei construibile

PUD Dacă sunt necesare și alte derogări vezi lit.e-
g

Tabelul 1 Modalitățile de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor

I.2.3 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

(1). Prezentul regulament preia prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte
sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului Tecuci.

(2). În ANEXA 4 este cuprinsă lista documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul local
al municipiului Tecuci între momentul aprobării PUG-ului anterior și momentul
finalizării prezentei documentații, puse la dispozitie de primarie și analizate în scopul
elaborarii actualizarii Planului Urbanistic General al municipiului Tecuci. Conduita față
de acestea este precizată în ANEXA 4 precum și în reglementările la nivelul UTR-urilor.

2 Potrivit art.32 alin.5 lit.a din Legea 350/2001, cu modificările ulterioare
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(3). Planurile Urbanistice Zonale (sau planurile urbanistice de detaliu) ce au fost preluate
se consideră detalieri ale reglementărilor prezentului PUG.Gradul de detaliere a
reglementărilor în aceste zone poate fi mai redus, reglementările zonelor respective
citindu-se în detaliu în documentațiile respective.

I.3 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII
(1). La baza elaborării prezentului RLU aferent PUG, stă Regulamentul General de

Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, republicat, cu modificarile ulterioare,
precum şi Ghidul de elaborare al Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin
Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996, cu actualizări ulterioare.

(2). De asemenea, la baza elaborării prezentei documentaţii stau reglementările
enumerate în ANEXA 2 la prezentul regulament.
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR

II.1 TERENURI ȘI ZONE CU REGIM SPECIAL

II.1.1 GENERALITATI

(1). Planul Urbanistic General şi prezentul Regulament Local stabilesc zonele afectate de
utilităţi publice, zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi a siturilor
arheologice, zonele care au un regim special de protecţie prevăzut în legislaţie, zonele
de risc natural, zonele cu interdicţie temporară ori definitivă de construire şi zone în
care se preconizează operaţiuni urbanistice (regenerare, restructurare, renovare,
revitalizare, reabilitare etc.).

(2). Pentru zonele amintite anterior şi pentru terenurile care au un regim special imprimat
de natura lor, precum zonele de agrement, zonele care conţin resurse identificate ale
solului și subsolului, la eliberarea autorizaţiilor de construire se va analiza îndeplinirea
tuturor cerinţelor legale speciale în vigoare, alături de îndeplinirea cerinţelor
prevăzute în prezentul regulament de urbanism.

II.1.2 TERENURI AGRICOLE

(1). Prin Planul Urbanistic General se stabileşte intravilanul municipiului. Ulterior aprobării
PUG-ului, introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localităţii se va face
numai în cazuri temeinic fundamentate şi în considerarea interesului public, pe baza
unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate sau, după caz, potrivit reglementărilor de la
capitolul III şi condiţionat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii de acces,
asigurarea accesului la reţelele edilitare şi, atunci când este cazul, de asigurarea
obiectivelor de utilitate publică potrivit capitolului II.1.14.

II.1.2.1 TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN

(2). Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea
condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament.

(3). Pentru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor Planului urbanistic general nu
este necesară scoaterea din circuitul agricol3.

II.1.2.2 TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN

(4). Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole dinextravilan
este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege și de prezentul
regulament.

3Potrivit art.311 , alin.(5), din Legea 350/2001, cu modificările ulterioare
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(5). Se va evita amplasarea construcţiilor pe următoarele categorii de terenuri agricole:
a. încadrate în clasa I şi II de calitate,
b. amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare,
c. plantate cu vii şi livezi,
d. destinate pajiștilor.

(6). Execuția de lucrări pe terenurile din categoriile sus-menționate se poate numai în
cazurile expres admise potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu acordul
Ministerului Agriculturii sau a organismului descentralizat al acestuia în teritoriu
(Direcția agricolă), potrivit competențelor legale.

II.1.2.3 TERENURI CU INFRASTRUCTURĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

(7). Este interzisă degradarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare existente.
(8). În vecinătatea lucrărilor de îmbunătățiri funciare se instituie zone de protecție potrivit

reglementărilor legale (vezi titlul Protecția lucrărilor de îmbunătățiri funciare din
ANEXA 14).

(9). Pentru realizarea oricărei investiţii pe terenurile deservite de infrastructura de
îmbunătățiri funciare, ANIF sau, după caz, organizaţiile care exploatează sistemul
emitavize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor. Aprobarea scoaterii din
circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

(10). Autorizarea de lucrări în vecinătatea obiectelor sistemelor de îmbunătățiri funciare
este este condiționată de obținerea avizului prealabil administratorului infrastructurii
de îmbunătățiri funciare4 – ANIF-Filiala de îmbunătățiri funciare Dobrogea sau, după
caz, asociațiile utilizatorilor – acolo unde infrastructura a fost predată acestora.

II.1.3 SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE5

(1). Este interzisă includerea pădurilor în intravilan6.
(2). Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră

este interzisă. Sunt terenuri cu destinație forestieră terenurile ce fac parte din fond
forestier naţional precum și alte terenuri propuse pentru împăduriri în condițiile legii.

(3). Prin excepție de la prevederile alin.(2) pot fi autorizate construcţii sau lucrări permise
de Codul Silvic

(4). Autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara
fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, în baza unei documentaţii depuse cu localizarea în
coordinate stereografice 19707.

4 Legea 138/2004, republicată, cu modificările ulterioare
5Ținând seama de prevederile Codului silvic și ale "Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor
locale de urbanism" - G.M. - 007 - 2000
6Potrivit art.7, alin.(4) din Codul Silvic republicat
7Potrivit art.37 alin.(11) din Codul Silvic (Legea 46/2008, cu modif.ulterioare)
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II.1.4 RESURSELE SUBSOLULUI8

(1). Zonele cu resurse identificate ale subsolului se comunică de către Agenția Naţională
pentru Resurse Minerale Consiliului local, potrivit prevederilor legale.

(2). Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente
istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale,
zonele de protecţie sanitară și perimetrele de protecţie hidrogeologica ale surselor de
alimentare cu apa, precum și instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere
pe astfel de terenuri sunt interzise.

(3). Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare
exploatării şi prelucrării resurselor pe terenurile desemnate ca ”perimetru minier”
este interzisă. Construcțiile în aceste perimetre se autorizeazăcu avizul Agenției
Naţionale pentru Resurse Minerale.

II.1.5 RESURSE DE APĂ9

II.1.5.1 PROTECTIA APELOR

(1). Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă
şi în cuvetele lacurilor 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.

(2). Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alineatul precedent este permisă numai
cu avizul primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea
măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de
prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a
zonelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de
gospodărire şi de captare a apelor.

II.1.5.2 PROTEJAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

(3). Protejarea obiectelor sistemului de alimentare cu apă a municipiului se face potrivit
prevederilor HG 930/2005. Pentru detalii privind protejarea acestoraa se vedea
punctul Protectia sistemului de alimentare cu apă din ANEXA 14.

(4). Autorizarea lucrărilor în zonele de protecție sanitară a obiectelor sistemului de
alimentare cu apă, precum și în zona de protecție a sistemului de canalizare este
condiționată de obținerea avizului prealabil al administratorului rețelei: APĂ-CANAL
S.A. GALAȚI.

8Ținând seama de prevederile "Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism" -
G.M. - 007 – 2000 și Legii Minelornr.85/2003 cu modificarile ulterioare
9Conform Legii apelor 107/2006 si HG 930/2005



B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA PUG MUNICIPUL TECUCI, JUDEȚ GALAȚI

16 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

II.1.5.3 PROTECȚIA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

(5). Pentru protecția sistemelor de îmbunătățiri funciare vezi punctul II.1.2.3.

II.1.6 ZONE CU VALOARE PEISAGISTICĂ ŞI ZONE NATURALE
PROTEJATE

(1). Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament,
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport
gol/plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea
peisajului este interzisă.

(2). Zona naturală protejată este o suprafaţă delimitată geografic, cu elemente naturale
rare în procent ridicat şi cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale
biosferei, monumente ale naturii10.

(3). Pe raza municipiului Tecuci se află ”Locul fosilifer Rateş”, arie naturală protejată (cod
2.406), desemnată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate la categoria Rezervaţii şi
monumente ale naturii.

(4). In Tecuci mai sunt ocrotite câteva exemplare de platan (Platanus acerifolia Willd.)
amplasate în Grădina Publicăşi în parcul Casei de Cultură.

(5). Respectarea planurilor de management și a regulamentelor este obligatoriepentru
administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează
activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum șipentru persoanele fizice și
juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară
activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate11.

(6). Orice intervenție în aria naturală protejată este condiționată de avizul favorabil al
custodelui rezervației, cu respectarea planului de management aprobat, potrivit
alineatului anterior.

(7). Pentru lucrările ce se execută în vecinătatea ariei naturale protejată”Locul fosilifer
Rateş”se va solicita avizul custodelui rezervației, potrivit prevederilor alin.(3).

(8). Se vor lua măsuri de protejare a arborilor maturi existenți pe raza municipiului (vezi
cap.II.7.2 alin.(4))

II.1.7 ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

(1). Pe teritoriul municipiului Tecuci există (vezi ANEXA 6) monumente cu caracter
arheologic.

(2). Pentru stabilirea reglementărilor din zona obiectivelor nominalizate la alin.(1) s-au
avut în vedere:

a. Studiul istoric şi morfologic de fundamentare pentru PUG,
b. Studiul de delimitare a siturilor arheologice din municipiul Tecuci.

10 Conform OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006,cu modif.ulterioare
11Potrivit art.21 alin.(3) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, cu modif.ulterioare
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II.1.7.1 PROTECȚIA MONUMENTELOR CLASATE

(3). Intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt12:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,

restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa
sau aspectul monumentelor istorice;

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese

de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în
monumente istorice;

d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările
temporare;

e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv

în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(4). Orice lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,

restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care
urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la
anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii
amplasate în zone de protecţie a monumentelor, ori la construcţii cu valoare
arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate
se pot executa numai în baza unei autorizații de construire13.

(5). Prin excepție, nu este necesară emiterea autorizației de construcție în cazul execuției,
la construcțiile sus-menționate, a lucrărilor de investigare, cercetare, expertizare,
conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, care se execută în
baza avizului Ministerului Culturii (sau DJC Galați după caz) și al Primăriei Tecuci.

(6). Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare
la intervenţiile cuprinse la alin.(5) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu
avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Direcţiei pentru Cultură a judeţului Galați şi
cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

II.1.7.2 SITURI ARHEOLOGICE

S ITURI ARHEOLOGICE CLASATE

(7). Pentru măsuri de protecție în zona siturilor arheologice care sunt monumente istorice
(castrul) – vezi capitolul II.1.7.1.

(8). Pentru protecția siturilor arheologice incluse în Repertoriul Arheologic Național, altele
decât munumentele istorice s-a stabilit o zona de protecție potrivit planșelor de
reglementări din PUG. Orice intervenție în perimetrul sitului arheologic și a zonei de
protecție a acestuia se execută cu avizul Direcţiei pentru Cultură a judeţului Galați.

12 Potrivit Legii 422/422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare
- art.23
13Conform art.3 alin.1 lit.b din Legea 50/1991 republicată cu modificările ulterioare
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S ITURI ARHEOLOGICE REPERATE

(9). Prin zona cu patrimoniu arheologic reperat14 se întelege terenul delimitat conform
legii, în care urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza informațiilor sau a
studiilor științifice care atestă existenta subterană ori subacvatică de bunuri de
patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național;
până la finalizarea cercetarii arheologice și luarea masurilor corespunzatoare de
protecție și punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protecție a
siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata și zone cu
potential arheologic reperat15.

(10). În cazul zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, regimul de protectie este
reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumenteloristorice şi a
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional.

(11). Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii,
beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile specifice de
protecţie prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.43/2000 republicată.

(12). Autorizarea lucrărilor de construire sau desfiinţare din zonele cu patrimoniu arheologic
reperat, marcate pe planşele prezentului PUG, se aprobă numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Directiei de Cultura a judetului Galați.

(13). Toate lucrările care urmează să afecteze solul în perimetrul siturilor arheologice
reperate și a zonelor lor de protecție: săpături pentru fundaţii, pentru şanţurile
necesare amplasării de conducte sau de canale de irigaţii mai adânci de 40 cm sau
executare de gropi pentru plantare pomi sau viţă de vie și alte asemenea vor fi
anunţate prin grija primăriei municipiului Tecuci, Direcției de Cultură a județului Galați,
care va impune restricții prin supraveghere sau cercetare arheologică, dupa caz.

(14). În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizația de construire se suspendă sau, după caz, primarul
localităţii dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu avizul
serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi se instituie regimul de
supraveghere sau săpătură arheologică.

II.1.7.3 MONUMENTE DE FOR PUBLIC

(15). Lista monumentelor de for public neclasate ca monumente istorice, cu amplasarea
acestora, se întocmește de către autoritatea locală cu respectarea prevederilor Legii
120/2006.

(16). Autorizaţia de construire pentru monumente de for publicse eliberează numai pe baza
şi în conformitate cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public,
emis de Ministerul Culturii sau, după caz, Direcţia pentru Cultură a judeţului Galați, în
baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public,
respectiv de comisia zonală pentru monumentele de for public.

14Potrivit Ordonantei nr.43/2000 republicată, cu modificările ulterioare
15 Idem nota 14
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(17). Intervențiile asupra monumentelor de for public existente, înregistrate potrivit alin.(15)
necesită avizul Direcţiei pentru Cultură a judeţului Galați.

(18). Zona de protecţie pentru monumente de for public urban neclasate ca monumente
istorice are o rază de 50 m în jurul monumentului, dacă prin studiul de amplasare al
monumentului, aprobat potrivit alin.(16), nu s-a prevăzut altă limită.

(19). Intervențiile ce se vor executa în zona de protecție a monumentelor de for public vor
urmări:

a. păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea
sau diminuarea factorilor poluanti de orice natură;

b. păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului
prin aprobarea și supravegherea construirii;

c. Protejarea perspectivelor valoroase asupra monumentului.
(20). Autorizaţiile de construire în zona de protecție a monumentelor de for public se

eliberează eliberează numai pe baza avizului Direcţiei pentru Cultură a judeţului Galați.

II.1.7.4 ELEMENTE CU VALOARE IDENTITARĂ ȘI MEMORIALĂ16

(21). Se va conserva trama stradală istoric-constituită a municipiului, din punct de vedere
urbanistic.

II.1.8 CONSTRUCȚII SPECIALE; SIGURANȚA TRANSPORTULUI AERIAN

II.1.8.1 REGLEMENTĂRI PRIVIND OBIECTIVELE CU CARACTER MILITAR ȘI RESTRICȚII
DETERMINATE DE ACESTE OBIECTIVE

(1). In temeiul art. 43 lit.a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții (republicată, cu modificările ulterioare), autorizarea executării lucrărilor
de construcții cu caracter special (vezi pag. 134) se face de către instituțiile din
sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, cu respectarea prevederilor
Planului Urbanistic General și regulamentului aferent.

(2). Zona de protectie a obiectivelor cu destinaţie specială se stabileşte conform avizelor
emise de MAI, SRI, MApN sau alte instituţii competente, precum şi conform Ordinului
Ordinului nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

(3). Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne și
Serviciul Roman de Informatii avizează17:

16Potrivit condiții aviz nr.41-U/09.03.2015 al Ministerului Culturii
17 Potrivit HG 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor
de realizare a acestora, pentru care esteobligatoriu avizul Statului Major General și Ordinului nr. 34/N/M
30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MApN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru
autorizarea construcţiilor
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a. documentațiatehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, ce urmează a fi
executate in zona situata la mai putinde 2.400 m față de limita obiectivelor
speciale aflate in extravilan

b. documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se
executa in vecinatatea obiectivelor speciale situate în intravilan, aflate în
administrarea instituțiilor respective - pe parcelele limitrofe, precum si pe
cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora (dacă
nu au avizat o documentație de urbanism PUZ/PUD în baza căreia se emite
autorizația de construcție)

c. documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: planuri de amenajarea
teritoriului, PUG, PUZ/PUD in afara intravilanului aprobat, PUZ zona centrală,
PUZ/PUD ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în
intravilan.

(4). Se va solicita avizul Statului major general pentru realizarea parcurilor eoliene și
fotovoltaice precum și pentru realizarea oricăror alte lucrări prevăzute în anexa la HG
nr.62/1996, cu completările ulterioare.

(5). Se va solicita avizul Ministerului Administratiei și Internelor pentru faza de autorizaţie
de construire pentru terenurile din vecinătatea sediului Poliției Tecuci - pe parcelele
limitrofe, precum şi pe cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta
acestora18.

(6). Se va solicita avizul Ministerului Administratiei și Internelor pentru obiective de
investiții noi, inclusiv de aprobare a unor documentații de urbanism PUZ sau PUD, ale
căror construcții depășesc înălțimea de 20,0 m (P+4)19.

(7). Se va solicita avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) pentru20:
a. Autorizarea unor obiective de investiții care, prin excavarea terenului ar

putea afecta integritatea infrastructurii de telecomunicații speciale
b. Autorizarea unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a unor

documentații de urbanism PUZ sau PUD, ale căror construcții depășesc
înălțimea de 20,0 m (P+4).

II.1.8.2 REGLEMENTĂRI PENTRUSIGURANȚA TRANSPORTULUI AERIAN21

(8). Pentru siguranţa zborului şi a activităţilor aeronautice, pe terenurile de aeronautică
civilă şi în vecinătatea acestora trebuie să se instituie şi să se respecte cerinţele,

18Potrivit Ordinului nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor
privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
19Potrivit condițiilor din avizul nr.3.844.482/2014
20Potrivit condițiilor din avizul nr.13549/02.05.2018
21potrivit Reglementarii aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a
condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care
pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul
aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 aprobate cuOMT 735/2015, cu modificările ulterioare (Inclusiv
modificările cuprinse în OMT nr. 1.453/17.09.2018); extrase din reglementare sunt cuprinse la capitolul
Protecția transportului aerian în ANEXA 14
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condiţiile şi restricţiile prevăzute de reglementările aeronautice civile naţionale şi/sau
internaţionale aplicabile.

(9). Condiţiile, restricţiile şi obligaţiile impuse sau recomandate de reglementările
aeronautice civile naţionale şi/sau internaţionale pentru realizarea şi menţinerea
siguranţei zborului şi manevrelor aeronavelor în spaţiul aerian şi la sol constituie
servituţi aeronautice civile, care definesc un regim de protecţie adecvat, în interes
aeronautic civil.

(10). În funcţie de natura lor, servituţile aeronautice civile pot fi clasificate în:
a. servituți de degajare;
b. servituți de balizare;
c. servituți radioelectrice (electromagnetice);
d. alte servituți (diverse).

(11). Proiecțiile orizontale ale suprafețelor de limitare a obstacolelor, ale suprafețelor de
protecție a procedurilor de zbor instrumental, ale suprafețelor și zonelor de protecție
a mijloacelor CNS și meteorologice, ale altor categorii de suprafețe sau cerințe
aeronautice (după caz) definesc la sol (formă,dimensiuni, orientare) zona
corespunzătoare aflată sub incidența servituților de aeronautică civilă.

(12). Pentru declararea zonelor cu servituți aeronautice civile și instituirea regimului de
protecție corespunzător, autoritățile administrației publice locale vor include aceste
zone în planurile de urbanism generale și zonale și vor integra datele specifice
referitoare la caracteristici, restricții, obligații, condiții/posibilități de utilizare (inclusiv
culturile și lucrările agricolepermise pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru
prevenirea pericolului concentrării păsărilor și animalelor sălbatice).

(13). Planurile de urbanism generale și zonale, incluzând zonele cu servituți aeronautice
civile, trebuie avizate de către AACR.

(14). Dacă zonele cu servituți aeronautice civile se extind peste mai multe unități
administrativ-teritoriale, procedura indicată la alin. (12)și (13) trebuie să fie derulată
de fiecare dintre autoritățile administrației publice locale implicate, potrivit părții
careîi revine, astfel încât să se asigure continuitatea zonelor integrale și unitatea
regimului de protecție instituit.

II.1.9 EXPUNEREA LA RISCURI NATURALE

(1). Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale este interzisă. Excepţie fac lucrările hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea
viiturilor, staţii hidrometeorologice şi seismice, sisteme de irigaţii şi desecări, lucrări de
combaterea eroziunii de adâncime, lucrări de stabilizare a pantelor și alte lucrări
pentru reducerea riscurilor naturale.

(2). Prin excepție de la prevederile alin.(1) amplasarea construcțiilor în zonele marcate ca
fiind grevate de riscuri naturale poate fi permisă în următoarele condiții:

a. După ridicarea restricției ca urmare a reevaluării riscului (în urma actualizării
hărții de risc sau ca urmare a elaborării unor studii locale detaliate)

b. În urma aplicării măsurilor de reducere a riscului prevăzute în studii și
proiecte de specialitate.
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c. În urma elaborării studiilor și proiectelor care stabilesc condiții în care
amplasarea de construcții este admisibilă.

II.1.9.1 MĂSURI DE PROTECȚIE LA ACȚIUNEA SEISMICĂ

(3). Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă proiectarea acestora s-a
făcut cu respectarea Codului de proiectare seismică în vigoare. Conform zonărilor din
Normativul P100 – 1/2013 teritoriul municipiului Tecuci se înscrie:

a. În zona de hazard seismic: cu accelerația terenului pentru proiectare ag =
0.35g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii)
IMR = 225 ani.

b. În zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns Tc = 1,0 sec.

II.1.9.2 RESTRICȚII ÎN ZONELE CU RISC LA ALUNECARE

(4). Zonele cu risc de destabilizare au fost stabilite prin studiul geotehnic de fundamentare,
după cum urmează:
a. Zonele de versant, încadrate ca zone cu risc mediu-mare până la foarte mare

sunt zone improprii amplasării construcțiilor
b. Zonele de umpluturi antropice și zona de depozite loessoide grupa A, suprapusă

peste terasa de abraziune maritimă sunt terenuri bune de construit cu amenajări
speciale, executate în baza unui proiect fundamentat pe concluziile și
recomandările unui studiu geotehnic aprofundat al amplasamentului, întocmit
în conformitate cu NP 074/2014 - Normativ privind documentaţiile geotehnice
pentru construcţii cu încadrarea amplasamentelor în categoria geotehnică 3 -
risc geotehnic major potrivit recomandării SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7

(5). Zonele improprii amplasării construcțiilor sunt supuse interdicției de construire.
Interdicția se poate ridica în următoarele condiții:

a. elaborarea unui studiu geotehnic aprofundat al amplasamentului, întocmit în
conformitate cu NP 074/2014 - Normativ privind documentaţiile geotehnice
pentru construcţiicu încadrarea amplasamentelor în categoria geotehnică 3 -
risc geotehnic major potrivit recomandării SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7 și
verificarea Studiului geotehnic de un verificator tehnic atestat în domeniul Af
"Rezistenţa şi stabilitatea masivelor de pământ".

b. Elaborarea unui proiect fundamentat peconcluziile și recomandările studiului
geotehnic aprofundat de la lit.a și care îndeplinește următoarele condiții:

i. Ține cont cont de zona de risc în care este amplasată construcţia și de
concluziile studiului geotehnic aprofundat.

ii. Conţine calcule de stabilitate şi prevedesisteme de fundare aşezate
sub planul de alunecare şi/sau lucrări de consolidare, soluţii de
prevenire şi combatere a fenomenelor de instabilitate pentru
obiectivul ce urmează a fi construit.

iii. Tine seama de prezența apei, care reprezintă cel mai important factor
în declanşarea fenomenelor de instabilitate, motiv pentru carenu se
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admit soluții locale de canalizare care să presupună infiltrarea apei în
sol și se vor includemăsuri de drenare a apelor meteorice.

iv. Este verificat de un verificator tehnic atestat în domeniul Af
"Rezistenţa şi stabilitatea masivelor de pământ".

v. În conformitate cu Legea 10/1995actualizată elementele de rezistenţa,
stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiei se află exclusiv în
responsabilitatea proiectantului de structură/ verificator și sunt
asigurate prin proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

c. Existența unui proiect general care include măsuri de stabilizare la nivelul
zonei; măsurile generale de stabilizare vor precede sau se vor aplica
concomitent cu orice proiect local de construire în zonă.

II.1.9.3 RESTRICȚII ÎN ZONELE CU RISC LA INUNDAȚII

(6). În zonele cu risc la inundații, trasate pe planșele de reglementări în baza hărților de
risc (la probabilitatea de depășire de 1%) elaborate de A.N. Apele Române se instituie
interdicție de construire pentru noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi
locuinţe sau anexe ale acestora.

(7). Se exceptează de la prevederile alin.(6) lucrările de supratraversare și subtraversare a
cursurilor de apă, dimensionate corelat cu prevederile Strategiei naționale de
management al riscului la inundații și ale planurilor de management al riscului la
inundații.

(8). Interdicția înscrisă la alin.(6) se detaliază, în baza hărții de risc, după cum urmează:
a. zone cu risc major - zone unde frecvenţa inundaţiilor, adâncimea, viteza apei

şi durata inundaţiilor fac din aceste zone o cale de scurgere a apelor mari și în
care se impune instituirea interdicţiei de amplasare a construcţiilor
definitive noi și sunt necesare măsuri de strămutare a construcțiilor existente,
în special în cazul în care obturează secțiunea de scurgere;

b. zone cu risc mediu - zone care urmează să fie apărate prin măsuri structurale
şi nestructurale – zonă de interdicție de construire;

c. zone cu risc redus - zone în care nivelul pagubelor este scăzut şi unde sunt
necesare doarmăsuri locale.

(9). Interdicția de la alin.(8).a nu este aplicabilă lucrărilor de supratraversare și
subtraversare a cursurilor de apă, dimensionate corelat cu prevederile Strategiei
naționale de management al riscului la inundații și ale planurilor de management al
riscului la inundații;

(10). interdicția de la alin.(8).a se poate reconsidera:
a. în ansamblu numai potrivit alin.(2).a.
b. local, numai pentru obiective a căror amplasare în zona de risc major este

justificată de utilizarea în legătură cu apele și care sunt prevăzute cu lucrări
de apărare avizate de AN Apele Române

(11). Interdicția de la alin.(8).b se poate reconsidera:
a. după aplicarea măsurilor structurale și nestructurale de reducere a riscurilor

la inundare prevăzute în Planul de Management al Riscului la Inundaţii
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pentru Bazinul Hidrografic Prut-Bârlad, având ca efect reducerea riscului la
inundații în zona ce include obiectivul propus;

b. prin aplicarea unor măsuri locale de punere în siguranță, avizate de AN Apele
Române acolo unde este posibil.

(12). Pentru zonele cu risc redus se vor stabili, prin proiectul de autorizare avizat de AN
Apele Române, măsurile locale de reducere a riscului de inundare sau de reducere a
pagubelor produse (evitarea executării de subsoluri/ demisoluri sau proiectarea
acestora cu măsuri de inundare controlată, impermeabilizarea construcției, ridicarea
cotei ±0,00 peste nivelul maxim estimat a fi atins de ape, sistematizarea terenului cu
respectarea prevederilor de la cap.II.2.1, măsuri de avertizare/ conștientizare a
riscurilor ș.a.)

(13). Constatarea îndeplinirii condițiilor de ridicare a restricției se constată prin avizul emis
de AN Apele Române.

(14). Zonele de băltire sunt încadrate ca zone de construit cu amenajări speciale.
Amenajările speciale se stabilesc prin proiectul de autorizare, în cazul în care nu s-au
aplicat soluții generale în zonă.

(15). Pentru reducerea riscurilor de inundare provocată de precipitații excepționale se vor
aplica măsuri de retenție a apei în zonele urbane (rigole ”verzi”, canale și rigole,
sisteme de drenaj, rezervoare de colectare/ stocare a apei de ploaie, bazine de
retenție a apei de precipitații, reducerea suprafeței impermeabilizate etc).

II.1.10 EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE

(1). Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice este
interzisă.

(2). Fac excepţie de la prevederile alin.(1) construcţiile şi amenajările care au drept scop
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

II.1.11 ASIGURAREA COMPATIBILITATII FUNCŢIUNILOR

(1). Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția compatibilității între destinația
construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

(2). Utilizările admise, utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt precizate
şi detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele funcţionale /UTR-urile cuprinse în
prezentul regulament.

(3). Pentru parcelele pe care există, la data aprobării prezentului regulament, utilizări care
nu sunt admise prin prezentul regulament, nu este permisă autorizarea de construcţii
sau amenajări care au ca rezultat creşterea suprafeţei utile destinate acestor utilizări
sau agravarea factorilor de mediu în teritoriile învecinate.

(4). Se vor avea în vedere prevederile cuprinse înANEXA 14 la titlul Zone de protecție
sanitară - subtitlul Compatibilitate funcțională și distanțe de protecție.
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II.1.12 PROTECȚIA LA ZGOMOTUL GENERAT DE TRAFIC

(1). Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor avea în vedere măsuri la sursă și, atunci
când măsurile la sursă nu sunt suficiente, măsuri la receptor și măsuri între sursă și
receptor.

(2). Măsuri la sursă, pentru protecția la zgomotul generat de trafic, sunt:
a. Evitarea ambuteiajelor (asigurarea fluenței circulației)
b. Măsuri pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile

naționale:
i. Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre

centura ocolitoare propusă
ii. Reducerea aportului suprafeței drumului in generarea zgomotului

produs de traficul rutier, prin îmbunătățirea stării tehnice a drumului
iii. Aplicarea măsurilor de calmare a traficului si întărire a respectării

vitezei de circulatie admise
iv. Necesitatea schimbării direcției de propagare a zgomotului în anumite

sectoare.
c. Măsuri pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe alte artere

din intravilan:
i. Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre

drumurile clasate (DN, DJ, DC)
ii. Interzicerea traficului greu pe drumurile neclasate ce străbat zone

rezidențiale
iii. Instituirea zonelor cu restricții de viteză
iv. Instituirea de zone cu trafic partajat (shared zone) în funcție de

prevederile legislative
v. Aplicarea măsurilor de calmare a traficului și întărire a respectării

vitezei de circulatie admise
vi. Reducerea aportului suprafeței drumului in generarea zgomotului

produs de traficul rutier, prin îmbunătățirea stării tehnice a
drumului

vii. Necesitatea schimbării directiei de propagare a zgomotului in
anumite sectoare.

(3). Protecția între sursă și receptor presupune:
a. Îndepărtarea clădirilor cu funcțiuni protejateși a parcurilor de sursele de

zgomot:
i. Evitarea amplasării construcțiilor cu funcțiuni protejatepe parcelele

adiacente drumurilor;
ii. retragere majorată a clădirilor cu funcțiuni protejate de la limita

orientată spre drumurile cu trafic intens si/ sau cu trafic greu și spre
calea ferată(se recomandă minim10,0 m);

iii. Amplasarea spațiilor protejate în spatele unui tract cu utilizări care
presupun un grad mai scăzut de protecție;

b. Amplasarea de perdele de protecție:
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i. Spațiile verzi de aliniament se vor transforma, acolo unde condițiile
locale permit, în perdele de protecție;

ii. Se recomandă înființarea perdelelor de protecție pentru căile de
comunicație din extravilan – în primul rând pentru centura ocolitoare;

c. Amenajări cu rol fonoabsorbant între construcție și limita incintei spre
drumurile naționale și calea ferată (în primul rând organizarea spațiilor verzi
din incinte ca perdele de protecție);

d. Amplasarea de ecrane de protecție, corespunzând cerințelor estetice stabilite
la capitolul II.6.

e. Conformarea clădirilor și ansamblurilor astfel încat să reducă propagarea
zgomotelor.

(4). Protectia la receptor cuprinde măsuri de proiectare precum: utilizarea tâmplariei cu
protecție sporită, prevederea unor spații tampon tip logii închise sau sere, alte măsuri
constructive de reducere a propagării sunetului,potrivit normativului C125-2013, astfel
încât în interiorul încăperilor să se respecte nivelul de zgomot maxim admis de norme.

(5). Pentru protecția la zgomotul generat de traficul feroviar se vor aplica măsuri similare
celor înscrise la alin.(3) și (4).

II.1.13 CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI GENERATOARE DE RISCURI
TEHNOLOGICE

(1). Amplasarea în intravilanul municipiului Tecuci a unităților generatoare de pericole de
accidente majoreîn care sunt implicate substanţe periculoase (unități tip Seveso)este
interzisă potrivit reglementărilor prezentului PUG. Sunt exceptate de la interdicție
incintele ce constituie trupuri izolate, cu condiția elaborării și aprobării unui PUZ,
potrivit alineatului următor.

(2). Amplasarea, în afara intravilanului, a unor unități generatoare de pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanţe periculoase (unități tip Seveso)se poate
eventual face în urma elaborării unor PUZ-uri însoțite de studii de impact asupra
sanatății și mediului și a unor studii de risc elaborate, supuse consultării publice şi
aprobate conform prevederilor legale, în urma cărora să rezulte că inserția unității
generatoare de risc nu provoacă restricționări asupra zonelor intravilanului aprobat
prin prezentul PUG.

(3). Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera
riscuri tehnologice, altele decât cele de tip Seveso, se poate eventual face numai pe
baza unui PUZ și a unui studiu de impact elaborate, supuse consultării publice şi
aprobate conform prevederilor legale.

(4). Zona minimă de reglementare a PUZ-uluice se elaborează potrivit alin.(1)-(3)va fi zona
de impact din jurul amplasamentului, stabilită prin analiza de risc elaborată potrivit
reglementărilor specifice.



B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEAPUG MUNICIPUL TECUCI, JUDEȚ GALAȚI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 27

RE
GU

LI
DE

BA
ZĂ

PR
IV
IN
D
M
OD

UL
DE

OC
UP

AR
EA

TE
RE

NU
RI
LO

R

(5). Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată
prin Ordinul Ministerului Industriei și Comerţului nr.1.587 din 25 iulie 199722.

II.1.14 TERENURI DESTINATE REALIZĂRII LUCRĂRILORDE UTILITATE
PUBLICĂ ȘI FACILITĂȚI OFERITE PROPRIETARILOR

(1). Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de
amenajare a teritoriului, planuri urbanistice sau studii de specialitate aprobate pentru
realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică
se înţeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin lege23.

II.1.14.1 PRECIZĂRI PENTRU TERENURILE DESTINATE REALIZĂRII DRUMURILOR PUBLICE ȘI ȘI
ALTOR LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICĂ

(2). Indiferent de statutul juridic actual al terenurilor, se instituie interdicție de construire24

pe zona rezervată lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor existente25; sunt
exceptate de la interdicție lucrările privind drumurile și infrastructura tehnico-edilitară
de interes public care se conformează proiectului de modernizare a drumului.

(3). Indiferent destatutul juridic actual al terenurilor, se instituie interdicție de autorizare
pentru construcții definitive pe zona rezervată construirii de străzi noi (inclusiv
străpungeri, devieri, prelungiri de străzi)26; sunt exceptate de la interdicție lucrările
privind drumurile și infrastructura tehnico-edilitară de interes public care se
conformează proiectului de de înființare a drumului.

(4). Indiferent de statutul juridic actual al terenurilor, se instituie interdicție de construire27

pe zona rezervată,prin documentații de urbanism aprobate sau proiecte aprobate,
realizării altor lucrări de infrastructură de utilitate publică decât cele care se
amplasează în zona străzilor: lucrări de reducerea riscurilor naturale, lucrări de
gospodărirea apelor, lucrări de infrastructură tehnico-edilitară ș.a.; sunt exceptate de
la interdicție lucrările de utilitate publică ce se conformează proiectului aprobat.

(5). Terenurile destinate, prin documentații de urbanism aprobate, creării și modernizării
de drumuri vor fi dezmembrate și înscrise în cartea funciară cu categoria “drum”.

(6). Terenurile necesare înființării/ modernizării drumurilor publice vor trece în domeniul
public al municipiului, în condițiile legii, anterior echipării edilitare și modernizării
străzilor.

(7). Prospectele minime reglementate pentru drumurile publice în zonele de țesut
constituit, nesupus restructurării, sunt cuprinse în plansa 3.3-REGLEMENTĂRI

22 Sau prin reglementări ulterioare
23 A se vedea art. 6 din legea 33/1994, art.2 din legea 255/2010 ș.a.
24Zona non aedificandi
25Lucrari de utilitate publică potrivit Legii 255/2010, cu modificările ulterioare
26Idem nota 25
27Zona non aedificandi
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URBANISTICE – CAI DE COMUNICATIE, SC.1:5000 și în ANEXA 13 - PROFILE STRADALE
CARACTERISTICE.

(8). Pentru zonele de urbanizare precum și pentru zonele propuse pentru restructurare,
marcate ca atare pe planșele de reglementări, prospectele minime admise pentru
drumurile publice propuse a se înființa sunt cele stabilite în Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului județean Galați nr 249/2008, respectiv:

a. 18,0 m pentru drumuri principale;
b. 12,0 m pentru drumuri secundare.

II.1.14.2 PRECIZĂRI PENTRU TERENURILE AFECTATE ALTOR LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES
LOCAL DECÂT CELE LEGATE DE INFRASTRUCTURĂ

(9). În cazul operațiunilor majore de restructurare a spațiului urban prin avizul de
oportunitate, vor fi stabilite și alte obiective de utilitate publică în afara celor legate de
dezvoltarea infrastructurii.

(10). Sunt definite ca operațiuni majore de restructurare a spațiului urban operațiunile de
urbanizare și operațiunile de reconversie funcțională care privesc suprafețe.

(11). Operațiunile de urbanizare cuprind parcelările, realizarea ansamblurilor rezidențiale, a
parcurilor de activități, alte operațiuni urbane importante care presupun acțiuni de
viabilizare.

(12). Sunt operațiuni de reconversie operațiunile de schimbare a funcțiunii unei zone,
însoțită de remodelarea spațiului urban și de refuncționalizarea sau/ și reînnoirea
fondului construit

(13). Obiectivele de utilitate publică la care se face referite la alin.(9) pot fi:
a. Spații verzi publice28;
b. Alte spații publice decât cele de la lit.a: piețe, piațete, promenade, parcaje

publice
c. echipamente publice necesare cartierului29;
d. echipamente publice cu rază de servire orășenească30.
e. echipamente tehnico-edilitare necesare cartierului/municipiului precum: stații

de pompare, rezervoare de înmagazinare apă, bazine de retenție apă, stații de
reglare gaze ș.a.m.d.;

f. alte obiective prevăzute în strategia de dezvoltare spațială a municipiului
Tecuci31.

(14). Suprafața din terenurile proprietate privată de teren, ce va fi rezervată obiectivelor
publice descrise la alin.(13), în cazul operațiunilor majore de restructurare a spațiului

28 Cu respectarea art.10 din Legea 24/2007, republicată, cu modificările ulterioare; se va vedeapunctul
IV.12.1.2 Ghid de stabilire a echipamentelor publice necesare în oraș și a razelor de serviredin Memoriul
General
29vezi punctul IV.12.1.2 Ghid de stabilire a echipamentelor publice necesare în oraș și a razelor de servire și
capitolul V.Program de investiții publice propuse din Memoriul general
30Idem nota 29
31Vezi capitolele din Memoriul general:III.Strategie de dezvoltare spațială a orașului Tecuci și V.Program de
investiții publice propuse
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urban va reprezenta, din suprafața terenurilor rămasă după dezmembrarea terenurilor
rezervate lucrărilor de infrastructură descrise la alin.(2)÷(4):

a. pentru terenurile cu suprafețe mai mari de 3.000 mp dar care nu
depășesc 10.000 mp - 5% din suprafață, cu destinația spații verzi publice;

b. pentru terenurile cu suprafețe mai mari de 10.000 m dar mai mici de
20.000 m - 5% din suprafață;

c. Pentru terenurile cu suprafețe mai mari de 20.000 mp - 10% din
suprafață.

II.1.14.3 STIMULENTE PENTRU FACILITAREA SOLUȚIONARII OBIECTIVELOR DE UTILTATE
PUBLICĂ

(15). Proprietarii parcelelor din care s-au propus fragmente spre transfer către domeniul
public pentru modernizarea/realizarea tramei stradale publice (lărgirea drumurilor
existente, corecții de traseu, străpungeri, prelungirea străzilor existente, completarea
tramei stradale publice, amenajarea intersectiilor, piețe, inființarea străzilor ocolitoare
etc) și alte lucrări inginerești de utilitate publică (vezi alin.(2)÷(5)) beneficiază de
indicatori urbanistici POT și CUT raportați la parcela/ proprietatea inițială, ținându-se
seama că necesitatea publică este cea care denaturează situația proprietății.
Facilitatea se acordă dacă se îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a. modernizarea/completarea tramei stradale publice și celelalte lucrări
inginerești respectă prevederile prezentului PUG sau, după caz, a PUZ-urilor
sau/și proiectelor de specialitate inițiate și/sau aprobate de autoritatea
publică locală;

b. terenul grevat de servitutea publică a fost dezmembrat și donat domeniului
public al municipiului;

c. parcela rămasă după dezmembrarea fragmentelor ce se transferă domeniului
public îndeplinește condițiile minime de construibilitate descrise la capitolul
II.5.

(16). Facilitatea descrisă la alin.(15) nu se aplică în cazul circulațiilor și celorlalte lucrări
inginerești create exclusiv în scopul valorificării terenului propriu32, chiar dacă
proprietarul oferă terenul domeniului public.

(17). În cazul în care parcela rămasă după dezmembrarea fragmentelor grevate de utilitatea
publică potrivit alin.(2)÷(5) nu mai îndeplinește condițiile minime de construibilitate
descrise la capitolul II.5 este necesară trecerea integrală a terenului în domeniul public
printr-o procedură legală (expropriere, cumpărare, schimb de terenuri etc).

(18). Proprietarii terenurilor din care au fost desprinse parcele pentru obiectivele publice
descrise la alin.(9)÷(13) beneficiază, pentru restul suprafeței, de o majorare a
suprafeței construite desfășurate egală cu cu de trei ori suprafața terenului afectat
scopului public. Facilitatea se acordă dacă se îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiții:

32 Drumuri de acces laparcele, înființate în cadrul operațiunilor de parcelare, circulații și parcaje necesare
funcționării ansamblurilor rezidențiale, lucrări de echipare edlitară aferente aferente ansamburilor ș.a.
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a. Utilizarea terenului pentru obiective de utilitate publică a fost reglementată
printr-o documentație de urbanism PUZ, elaborată potrivit cerințelor înscrise
în avizul de oportunitate și cu respectarea prezentului regulament iar
donarea terenului pentru obiectivele de interes public a fost înscrisă în planul
de acțiune pentru implementarea PUZ-ului.

b. Terenul destinat obiectivelor de utilitate publică a fost dezmembrat și donat
domeniului public al municipiului.

c. Sporul de suprafață construită desfășurată acordat determină o majorare a
indicatorilor, față de valorile maxime specifice subzonelor/UTR-urilor,
reglementate prin prezentul RLU, cu:

i. maxim 20% a POT-ului
ii. maxim 30% a CUT-ului

(19). Autoritatea locală are obligația urmăririi îndeplinirii planului de acțiune pentru
implementarea PUZ-urilor aprobate. Nerespectarea planului de acțiune pentru
implementarea PUZ-ului, aprobat ca parte a PUZ-ului constituie motiv de reanalizare și
revizuire a hotărârii de aprobare a PUZ-ului.

II.1.14.4 PROCEDURA ÎN CAZUL OPERAȚIUNILOR MAJORE DE RESTRUCTURARE A SPAȚIULUI
URBAN

(20). În cazul operațiunilor majore de restructurare a spațiului urban se va aplica o
procedură de restructurare.

(21). În reglementările la nivelul UTR-urilorsunt desemnate zonele de urbanizare și cele de
reconversie funcțională în care este obligatorie sau recomandată aplicarea procedurii
de restructurare.

(22). Procedura de restructurare este detaliată în ANEXA 15.

II.1.15 PRECIZĂRI PRIVIND PROTECȚIA ELEMENTELOR DE
INFRASTRUCTURĂ ȘI ALTE SERVITUȚI DE UTILITATE PUBLICĂ

(1). In vecinătatea obiectivelor de infrastructură (sisteme de producere, transport,
distribuție energie electrică, gaze, petrol și alte fluide, apa, canalizare, comunicații
electronice, iluminat public, căi de comunicaţie, transport urban şi alte asemenea) care
impun o servitute de utilitate publicăeste obligatorie respectarea reglementărilor
legale specifice șiobținerea avizelor autorităților publice desemnate sau al
administratorilor obiectivelor de infrastructură, după caz, potrivit prevederilor legale.

(2). În Tabelul 35 este cuprinsă o sinteză a autorităților publice și altor organisme abilitate
să emită avize în vederea autorizării în zone grevate de o servitute publică/ zone cu
regim special.

(3). Lista din Tabelul 35 se va actualiza în urma completării și actualizării datelor cu
informațiile furnizate de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și cuprinse în banca
de date urbane33 și cu eventualele modificări legislative.

33În bazaprevederilor art.45 alin.(6) din Legea 50/1991 republicată, cu modificările ulterioare.
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(4). Extrase cu caracter informativ din principalele reglementări în vigoare la data
elaborarii prezentului Regulament, care impun zone de protecție (distanțe de
protecție), zone de siguranță și alte restricții sunt cuprinse în ANEXA 14. Informațiile
cuprinse servesc la evaluarea potențialului de construibilitate a terenurilor și nu
înlocuiesc avizele organismelor abilitate.

(5). Restricțiile (servituțile de utilitate publică) decelabile la scara de elaborare a PUG-ului
(1:5000) sunt marcate pe planșele de Reglementări – zonificare – funcțională și
Reglementări UTR. Completarea informației se va face prin studierea celorlalte planșe
de reglementări din PUG.
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II.2 CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A
CONSTRUCŢIILOR

II.2.1 REGULI REFERITOARE LA CONFORMAREA LA TEREN

II.2.1.1 REGULI GENERALE DE MODELARE A TERENULUI

(1). Sunt interzise lucrările de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţii
publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente.

(2). Sunt interzise orice lucrări de terasamente care pot să provoace scurgerea apelor
meteorice pe parcelele vecine,în afara cursului natural34 sau care împiedică colectarea
şi evacuarea acestora.

(3). Este interzisămodelare semnificativă a terenului.
(4). Zidurile de sprijin și terasările se realizează în baza studiului geotehnic și a unui proiect

de specialitate.
(5). Amenajările de teren ce includ terasări (cu sau fără ziduri de sprijin) vor respecta

următoarele condiționări:
a. Zidurile de sprijin și terasărilese vor încadra discret în peisaj.
b. Se interzic ziduri de sprijin ridicate pe aliniament cu înălțime mai mare de

0,80 m (înălțimea maximă admisă pentru soclul împrejmuirii),;
c. Se interzic terasări (cu sau fără ziduri de sprijin) cu trepte mai înalte de 0,40 m

în zona non-edificandi dintre aliniament și linia de aliniere a clădirilor;
d. În afara perimetrului delimitat la punctul anterior se admit terasări cu trepte

cu înălțimea de maxim 1,0 m;
e. La limitele laterale/ posterioare terasările vor fi obligatoriu limitate de ziduri

de sprijin.
(6). Nu sunt supuse condiționărilor prezentului articol:

a. lucrările de reducere a riscurilor naturale (vezi capitolulII.1.9.)
b. lucrările de interes public de de înființare sau modernizare a drumurilor

publice, inclusiv realizarea de ziduri de sprijin necesare corectiilor de pantă
ale drumurilor publice

c. lucrările incluse într-un proiect de ameliorare a peisajului, ce are la bază un
Plan Urbanistic Zonal cu studiu de peisaj, aprobat de autoritatea locală

II.2.1.2 REGULI GENERALE DE CONFORMARE LA TEREN

(7). In cadrul tuturor zonelor reglementate prin prezentul PUG construcțiile vor urma
panta naturală a terenului.

(8). În funcție de panta terenului, la amplasarea construcțiilor, se aplică regulile de mai jos:
a. Pe terenurile cu pante de maxim 5%construcțiile pot fi așezate în orice poziție

față de panta terenului.

34Vezi art.604 Cod Civil
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b. Pe terenurile cu pante între5% și 15% este recomandată amplasarea
construcției cu latura lungă pe linia de cea mai mare pantă.

c. Pe terenurile cu panta mai mare de 15% este obligatorie amplasarea
construcției cu latura lungă pe linia de cea mai mare pantă. Excepție pot face
numai construcțiile care prin caracteristicile lor nu constituie bariere în
curgerea naturală a apelor meteorice.

II.2.2 ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

(1). Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea a înălţimii maxime admise
(Hmax), și ținând seama de regimul maxim de înălţime (Rhmax), stabilite în cadrul
reglementărilor privind subzonele/ unităţile teritoriale de referinţă din cadrul
prezentului Regulament. Indicatorul înălțimea maximă (Hmax) are caracter limitativ, în
vreme de indicatorul regim de înălțime (Rhmax) are caracter exemplificativ35.

(2). Înălţimeamaximă admisă (Hmax) este înălțimea la streașină/ cornișă/ atic, măsurată în
planul fațadei, în centrul fațadei paralele (cvasi-paralele) cu aliniamentul. După caz se
poate specifica și înălțimea maximă la coamă (Hmax.c).

(3). În cadrul prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota
terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire.

(4). Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depăşesc
regimul de înălţime şi / sau înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se
pot autoriza lucrări care duc la creşterea regimului de înălţime sau a înălţimii.

(5). În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, construcțiile pot avea subsoluri.
Numărul subsolurilor va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale.
Realizarea de subsoluri/demisoluri nu se inscriu explicit în prezentul regulament.

(6). Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea maximă
(Hmax) reglementată.

(7). In cadrul tuturor zonelor reglementate prin prezentul PUG construcțiile vor urma
panta naturală a terenului iar înălțimea construcțiilor se raportează la panta naturală a
terenului, ceea ce înseamnă că niciun punct al streașinii/ cornișei/ aticului construcției
nu va depăși suprafața paralelă cu terenul natural ce trece prin punctul de înălțime
maximă determinat potrivit alin.(2)-(3)(regula generală). Față de regula generală este
admisă o toleranță (depășire) de maxim ½ nivel (1,50 m), justificată de relieful
terenului (vezi Fig. 1 și Fig. 2).

35Astfel, dacă regimul de înălțime permis este P+2 cu Hmax=10,0m, implicit se permit variante precum S+P+2 sau
2S+P+2 sau S+D+P+M sau P+2+M sau D+P+1+M dacă se respecta înălțimeamaximăpermisă la streașină/cornișă
(Hmax)și CUT-ul maxim
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Fig. 1 Exemplificare conformare la teren - aplicarea regulii generale

Fig. 2 Ilustrare conformare la teren pe parcele cu panta descendenta sau pe parcele cu dubla orientare

II.2.2.1 CORELAREA ÎNĂLȚIMII CU DISTANȚA DINTRE FRONTURI

(8). Ca regulă generală înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre fronturi (D ≥ H sau
H/D ≤ 1). Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin
PUZ. Sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia
îndeplinirii la orice nivel a relaţiei H/D. Relația maximă admisă între înălțimea
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construcțiilor și distanța dintre fronturi (rel.H/D) constituie un specific al UTR-urilor și
se regăsește în tabelele de indicatori maximi admiși de la fiecare UTR.

(9). In cazul fronturilor amplasate pe aliniament înălțimea maximă admisă se raportează la
distanța dintre aliniamente.

II.2.2.2 REALIZAREA DE MANSARDE ȘI NIVELURI SUPLIMENTARE

(10). În cadrul tuturor UTR-urilor se admit mansarde care îndeplinesc următoarele condiții:
a. Nu depășesc conturul nivelului curent
b. Nu ocupă mai mult de 60% din suprafața nivelului curent
c. Nu se depășesc valorile-limită pentru înălțimea maximă la streașină Hmax și

înălțimea maximă la coamă Hmax.c stabilite în cadrul UTR-ului
(11). Dacă prin reglementările la nivelul UTR-urilor se admit niveluri suplimentare retrase,

acestea se vor retrage față de planul fațadei dinspre stradă și față de planul fațadelor
laterale care nu sunt cuplate la calcan în interiorul unor planuri descrise de un arc de
cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la acesta la 45° (vezi Fig. 3)

(12). In intersecţii se poate admite, în UTR-urile în care este expres specificat, un nivel
suplimentar în planul faţadelor, pe o lungime de maxim 20,0 m de la intersecţia
aliniamentelor36, după care poate urma încă un nivel retras potrivit alin.(10).

(13). În cazul racordării între străzi din categorii diferite, cu clădiri având regim diferit de
înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de
maxim 20,0 m; dacă diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în
trepte.

(14). Tabelul 2 ilustrează relația dintre înălțimea construcțiilor la streașină/cornișă și
distanța dintre fronturi.

Lățimea străzii între aliniamente
(metri)

Hmax.

(m)
Rhmax

Nr. niv. suplim.:
-(A)37
-(B)38

Sub 9,0 8 P+1 - P+1+M
(A) - 1 nivel;
(B) - nu

9,01 -12,00 10 P+2
(A) - 1 nivel;
(B) - 1 nivel

12,01 - 14,00 12 P+2+M - P+3
(A) –1 nivel;
(B) - 1 nivel

14,00 -18,0 16 P+4
(A) - 1 nivel;
(B) - 1 nivel

36Prevederea se corelează cu alin.(7) de la cap.II.2.4
37retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45° la acesta
38în planul faţadei la clădirile de colţ pe o lungime de maxim 20 metri, apoi retrase (A)
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Lățimea străzii între aliniamente
(metri)

Hmax.

(m)
Rhmax

Nr. niv. suplim.:
-(A)37
-(B)38

18,00 -20,0 m 1939 P+540
(A) - 1 nivel;
(B) - 1 nivel

>20,00 m 2241 P+642
(A) - 2 niveluri;
(B) - 2 niveluri

Tabelul 2 Corelarea înălțimii maxime cu distanța dintre aliniamente

(15). Înălțimea maximă admisă la streașină/cornișă (Hmax.) și respectiv regimul de înălțime
maxim (Rhmax) din tabelul de mai sus vor fi fi plafonate de înălțimea maximă admisă la
streașină/cornișă și respectiv regimul de înălțime maxim admis în UTR/subzona
funcțională specifică.

(16). Accentele de înălțime sunt interzise pe raza municipiului Tecuci, cu excepția UTR-
urilor/ funcțiunilor care le admit în mod expres. Aceasta reglementare are caracter
definitiv și poate fi schimbată numai în bazaunui PUZ cu studiu de altimetrie, elaborat
pentru întreg UTR-ul definit pri PUG. Prin accente de înălțime, în sensul prezentului
regulament, se înțeleg porțiuni de clădiri ce ocupă maxim 30% din suprafața construită
la sol și care depășesc cu mai mult de 6,0 m (2 nivele) înălțimea maximă (Hmax.) admisă
în UTR-ul de inserție.

Fig. 3 Exemplificari ale aplicării regulii de realizare a nivelurilor suplimentare

II.2.3 ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

(1). Igiena și confortul urban se realizeaza atat prin respectarea normelor de însorire și
iluminat natural, prin orientarea corecta a construcțiilor conform cerințelor

39În cazuri speciale,temeinic fundamentate din punct de vedere al interesului public, în baza unui PUZ cu studiu
de altimetrie, în UTR-urile în care nu este expres interzisă depășirea înălțimii maxime reglementate prin PUG.
40 Idem nota 39
41Idem nota 39
42Idem nota 39
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funcționale cat și prin evitarea amplasării construcțiilor unele față de altele astfel încât
să se umbreasca reciproc sau să impiedice vizibilitatea boltii ceresti din interiorul
incaperilor.

(2). Prin prevederile prezentului regulament se urmărește respectarea normelor de igiena
referitoare la referitoare la însorire, iluminat natural, vizibilitate, ventilatie.

(3). Orientarea construcțiilor trebuie să aiba în vedere indeplinirea urmatoarelor cerințe:
a. asigurarea insoririi (inclusiv aport termic)
b. asigurarea iluminatului natural
c. asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile inchise (confort

psihologic)
d. asigurarea unor cerințe specifice legate de funcțiunea clădirii, rezolvabile prin

mijloace urbanistice (lacase de cult) sau programe de arhitectura (majoritatea
construcțiilor)

(4). Acolo unde reglementările din acte normative specifice nu prevăd altfel, amplasarea
construcțiilor se face ținând seama de condițiile și recomandarile de orientare față de
punctele cardinale cuprinse în ANEXA 11.

II.2.4 AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE SAU DE INTERES
PUBLIC; STABILIREA ALINIAMENTULUI

(1). În zona drumurilor publice din extravilan se pot autoriza:
a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de

întreţinere şi de exploatare
b. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze,

ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii
şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

c. parcaje, terminale intermodale, staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse
de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante
etc.) – în baza unei documentații tip PUZ

(2). În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public (din extravilan) se înţelege
ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie43.

(3). În Zona străzilor se amplasează numai amenajări aferente străzilor și echipării tehnico-
edilitare.

(4). Amplasarea construcțiilor și amenajărilor, altele decât cele prevăzute la alin.(3), se
face în condițiile stabilite la capitolul II.2.7.

(5). Străzile noi (inclusiv străpungeri, devieri, prelungiri de străzi) și modernizarea străzilor
existente se vor realiza ținând seama de prospectele prevăzute în planșa
REGLEMENTĂRI URBANISTICE - CAI DE COMUNICATIE și ANEXA 13. Pentru străzile noi
a se vedea și precizările de la punctul II.5.3.4.

(6). Profilele propuse prin prezentul PUG pentru căile de comunicație rutieră, potrivit
alin.(5) au caracterminimal.

43A se vedea titlul Drumuri: zona de siguranță, zona de protecție din ANEXA 14
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(7). La intersecţia dintre străzi, în vederea asigurării triunghiului de vizibilitate, până la
elaborarea unor proiecte de specialitate care să prevadă altfel, pentru stabilirea
aliniamentului reglementat se aplică regula tesirii aliniamentului (vezi pag.144);
regula se aplică la toate intersecțiile la care nu s-a prevăzut expres în prezentul PUG
necesitatea studierii soluționării intersecției însoțită de interdictie temporara de
construire până la realizarea studiului. Teșirea aliniamentului la intersecție este regulă
de realinierelocală a parcelelor.

(8). În cazul în care la limita dintre două parcele există un decalaj se va proceda la o
corecţie prin retragerea parcelei mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor
adiacente, realizându-se astfel o realinierelocală.

(9). Aliniamentul reglementat rezultă din compararea aliniamentului existent cu
prospectele reglementate ale străzilor, potrivit alin.(5) și cu regulile de realiniere locală
a parcelelor înscrise la alin.(7)-(8). În cazul în care, din comparațierezultă că
aliniamentul actual estemai mare sau egal cu cel reglementat, aliniamentul actual
devine aliniament reglementat. În cazul în care profilul propus este mai mare decât
prospectul existent sau intervin celelalte reguli de reliniere locală a parcelelor,
aliniamentul reglementat este situat pe limita propusă a străzilor, care devine linie de
realinierea parcelelor.

(10). Poziţia noului aliniament, stabilit în urma operațiilor de realiniere a parcelelor, precum
şi retragerea minimă a construcţiilor faţă de acesta se vor preciza în Certificatul de
Urbanism.

(11). Zonele de realiniere a parcelelor devinzone “non aedificandi” până la trecerea în
domeniul public în condițiile legii (vezi și punctul II.1.14.1).

(12). Amplasarea construcțiilor și amenajărilor de orice fel va urmări percepereaunei
imagini de calitate dinspre spațiul public.

(13). Pentru alte detalii referitoare la ampriza drumurilor și străzilor, zone de siguranță și
protecție, înființarea de drumuri vezi ANEXA 14 - Protecția căilor de comunicație
rutieră.

II.2.5 AMPLASAREA FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ

(1) Amplasarea construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii feroviare se face
în afara zonei de siguranță a căii ferate(veziANEXA 14subcapitolul Protecția căilor de
comunicație feroviară); excepție pot face numai lucrările de interes public de
drumuri și rețele edilitare, cu acordul administratorului infrastructurii feroviare.

(2) Executia de lucrări în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare
publice se face cu autorizația Ministerului Transporturilor44 și cu acordulCNCF ”CFR”
SA45în condițiile legii.

44Conf. Art.7 alin.(3) lit.n) din O.G. nr.12/1998 cu modificările ulterioare
45Conf. Art.36 lit.k) din O.G. nr.12/1998 cu modificările ulterioare
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(3) Amplasarea construcțiilor și amenajărilor de orice fel în zona căii ferate va urmări
realizarea unei imagini de calitate percepută dinspre spațiul public46.

II.2.5.1 UTILIZĂRI PERMISE, PERMISE CU CONDIȚII ȘI INTERZISE ÎN ZONA DE SIGURANȚĂ A
INFRASTRUCTURII FEROVIARE47

(1).Utilizări premise în zona de siguranță a infrastructurii feroviare:
a. Instalații de semnalizare, de siguranță a circulației, alte instalații de conducere

operativă a circulației trenurilor
b. Instalații și lucrări de protecție a mediului

(2).Utilizări permise cu condiții în zona de siguranță a infrastructurii feroviare:
a. Pe terenurile existente în zona de siguranță a infrastructurii feroviare care nu

fac parte din zona cadastrală CFR(vezi Zona cadastrală a infrastructurii
feroviare publice) și pentru care nu se inițiază proceduri de expropriere
proprietarii pot desfășura în continuare activitățile care nu stânjenesc
circulația feroviară.

b. Orice fel de construcții noi vor fi amplasate în afara zonei de siguranță a
infrastructurii feroviare, cu excepția cazului în care autorizația CFR prevede
altfel.

(3).Utilizări interzise în zona de siguranță a infrastructurii feroviare:
a. construcţii, fie şi cu caracter temporar, care nu au utilizările cuprinse la alin.

(1) și (2);
b. depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică

vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
c. orice lucrări care prin natura lor ar afecta stabilitatea solului, a

terasamentului și liniilor de cale ferată, ar modifica echilibrul freatic
d. utilizări generatoare de riscuri (incendiu, explozie, emisii de substanțe

periculoase etc)
e. utilizări care oferă o imagine urbană necorespunzătoare dinspre calea de

comunicație (depozite de deșeuri etc)

II.2.5.2 UTILIZĂRI PERMISE, PERMISE CU CONDIȚII ȘI INTERZISE ÎN ZONA DE PROTECȚIE A
INFRASTRUCTURII FEROVIARE (100 M DIN AXUL CĂII FERATE PUBLICE)

(4).Utilizări permise în zona de protecție a infrastructurii feroviare:
a. Utilizări legate de infrastructura feroviară publică precum:

i. construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale
ferată;

ii. construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a
mijloacelor de restabilire a circulaţiei;

iii. instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;

46Calea ferată deschisă circulației publice constituie spațiu public
4720 m din axul căii ferate publice potrivit O.G. nr.12/1998 cu modificările ulterioare
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iv. instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,
telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.

b. Utilizări legate de dezvoltarea infrastructurii:
i. căi ferate industriale;
ii. lucrări hidrotehnice;
iii. traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
iv. subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii,

energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse
petroliere, termotehnologice şi canale libere.

c. Alte utilizări permise fără condiții:
i. Spații verzi amenajate
ii. Culturi agricole (extravilan)

d. Utilizări temporare legate de infrastructura publică de transport pe calea
ferată:

i. amplasarea temporară de materiale și utilaje necesare intretinerii căii
ferate, în scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de cale ferata
sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulației feroviare

ii. Instalarea de parazăpezi
(5).Utilizări permise cu condiții în zona de protecție a infrastructurii feroviare:

a. În zona de protecție a căii ferate sunt admise utilizări permise potrivit
reglementărilor specifice subzonelor și UTR-urilor din prezentul regulament,
dacă:

i. respectă condițiile de coexistență cu infrastructura feroviară potrivit
reglementărilor emise de Ministerul transporturilor

ii. nu au cerințe exprese de calitate a mediului care le face incompatibile
cu vecinătatea căii ferate

iii. nu fac parte dintre utilizările explicit interzise potrivit alin.(6).
(6).Utilizări interziseîn zona de protecție a infrastructurii feroviare:

a. amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de
materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a
semnalelor feroviare;

b. utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau
albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;

c. efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări
de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea
copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin
modificarea echilibrului freatic;

d. depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care
contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi
a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar. Depozitarea sau
manipularea unor astfel de materiale/ substanțe/ deșeuri trebuie să respecte
reglementările de protecție a mediului și să aibă avizul CNCF ”CFR” SA.
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Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a
materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute în prezentul alineat se pot
realiza pe bază de studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de
mediu executate de agenți economici agrementați/autorizați, pe baza avizului
CNCF "C.F.R." S.A. şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor.

e. Incinte industriale și de depozitare generatoare de riscuri tehnologice (de
incendiu, explozie, cu pericol de accident major în care sunt implicate
substanțe periculoase etc)

f. Orice alte utilizări care contravin reglementărilor exprese emise de Ministerul
Transporturilor

II.2.6 BANDA DE CONSTRUIBILITATE ȘI EDIFICABILUL

(1). In scopul realizării unei coerente în amplasarea clădirilor se defineste banda de
construibilitate în interiorul căreia se amplasează clădirea principală.

(2). banda de construibilitate este delimitată spre aliniament de limita de retragere față
de aliniament (Rf), stabilită potrivit capitolului II.2.7.

(3). Banda de construibilitate este determinată prin una din următoarele metode:
a. prin stabilirea limitei de retragere față de aliniament Rf și a unei adâncimi

maxime (A) până la care poate amplasată construcția - regulă caracteristică
parcelarului urban, cu parcele foarte adânci (Fig. 4)

b. prin stabilirea stabilirea limitei de retragere față de aliniament Rf și a retragerii
minime permise de la limita de fund a parcelei (Rsmin) - regulă specifică
parcelarului regulat dar și utilizărilor din sfera serviciilor și producției (Fig. 5)

c. prin ambele căi sus-amintite (condiții cumulative) – regulă predominantă în zona
de locuit (Fig. 6).
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Fig. 4 Banda de construibilitate definita de aliniere și adancime maximă de la aliniere

Fig. 5 Banda de construibilitate definita de aliniere și retragerea minimă de la limita de fund a parcelelor
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Fig. 6 Banda de construibilitate definita prin criterii cumulative

(4). Edificabilul este delimitat de banda de construibilitate și retragerile laterale minime
admise (R,r).

(5). Prin excepție de la alin.(4), în cazul parcelelor de colț, stabilirea edificabilului se face
după cum urmează:

a. limita de retragere față de aliniamente (Rf), se stabilește, potrivit capitolului
II.2.7;

b. Nu există48 retragere posterioară ci retrageri laterale minime admise(R,r).
c. Edificabilul este definit de limitele de retragere față de aliniamente (Rf1, Rf2)

și retragerile laterale minime admise (R,r)

II.2.7 AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

II.2.7.1 PRINCIPII DE STABILIRE A REGIMULUI DE ALINIERE

(1). Amplasarea clădirilor se raportează la aliniament, în sensul de aliniament rezultat în
urma realinierii parcelelor, potrivit alin.(7)÷(9) de la capitolul II.2.4.

(2). Limita de retragere față de aliniament (Rf), care delimitează spre aliniament banda de
construibilitate, este, după caz, linie de aliniere obligatorie (Rfo) sauretragere minimă
admisă (Rfmin).

48 Cu excepția parcelelor cu forme speciale (cvasi-pentagonale)
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(3). În cadrul subzonelor funcționale/UTR-urilor se precizează, alături de limita minimă
(Rfmin) și limita maximă admisă (Rfmax) pentru retragerea de la aliniament a
construcțiilor (Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], cu excepțiile detaliate mai jos).

(4). Amplasarea clădirilor se face:
a. Pe aliniament ( limita de retragere față de aliniament Rf = 0)– regulă ce se

manifestă numai ca exepție în municipiul Tecuci, în cazul în care există un
regim de aliniere localpe aliniament

b. Retrasă de la aliniament (Rf> 0) – regula caracteristică, în general,
municipiului Tecuci.

(5). Derogările de la prevederile RLU privind amplasarea faţă de aliniament urmează
reglementările de la punctulI.2.2.2.

(6). Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale
clădirilor, inclusiv demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară
amenajată a terenului.

(7). Prin excepție de la alin.(6), în cazul construcțiilor amplasate pe aliniament, regulile de
amplasare faţă de aliniament se aplică şi părţilor subsolurilor situate sub cota
exterioară amenajată a terenului.

(8). Pentru parcelele de colț se au în vedere următoarele reguli speciale:
a. amplasarea se consideră față de ambele aliniamente / toate limitele

separative față de căi de comunicație sau alte spații publice;
b. se verifică condițiile de vizibilitate în intersecție (vezi regula teșirii

aliniamentului la pag.144);
c. Construcțiile vor avea fațade către toate spațiile publice

(9). În cazul existenței unui regim de aliniere local de tipul linie de aliniere unitară(Rfu=
Rf1≈ Rf2≈ Rf3≈Rf4) este obligatorie păstrarea liniei de aliniere de către noua construcție
(Rf=Rfo= Rfu.), chiar dacă Rfu nu se încadrează între limita minimă (Rfmin) și limita
maximă (Rfmax) admisepotrivit alin.(3). Prin excepție, în zonele cu regim de construire
deschis, dacă există alte prescripții imperative, care impun majorarea retragerii49,
acestea au precădere.

(10). În cazul existenței unui regim de aliniere local de tipul retragere coincidentă (Rfv) este
obligatorie respectareaacestuiregim de aliniere localde către noua construcție
(Rf=Rfo= Rfv.) în cazuriledeterminate de regula calcanului, nominalizate la alin.(13)

(11). În cazul cuplării la un calcan existent, linia de aliniere a construcției existente va fi
preluată de noua construcție cel puțin pe distanță de 2,0 m de la hotar (distanță de
revenire DR≥2,0 m), dacă regulile de stabilire a retragerilor laterale nu impun mai mult
(vezi capitolul II.2.8). Regula nu este aplicabilă în cazul în care calcanul existent
depășește aliniamentul.

(12). În situațiile de alinieri variabile retragerea noii construcții se va încadra între limitele
Rfmin și Rfmax,precizate potrivit alin.(3) dacă nu intervin cazurile speciale de la alin.(13).

(13). Cazuri special de stabilire a limitei de retragere de la aliniament Rf, determinate de
regula calcanului:

49 Prescripții specifice amplasamentului sau funcțiunii,stabilite prin prescripții din partea II.1sau din partea a
III-a din prezentul RLU, prin alte acte generale de reglementare sau prescripții de proiectare
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a. regim de construire închis (cuplare la două calcane) (R1=R2=0)) cu regim de
aliniere local existent (Rfu≥0 sau Rfv≥0):

i. In cazul în care există o linie de aliniere unitară (Rfu) aceasta devine
linie de aliniere obligatorie (Rfo): Rf=Rfo= Rfu.

ii. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) care nu
depășeșteRfmax, precizat potrivit alin.(3)(Rfv ϵ [0,Rfmax])aceasta devine
linie de aliniere obligatorie (Rfo): Rf=Rfo= Rfv.

iii. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) mai mare caRfmax,
precizat potrivit alin.(3) iar parcela este îngustă(l<12,0 m) aceasta
devine linie de aliniere obligatorie (Rfo): Rf=Rfo= Rfv.

iv. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) mai mare caRfmax,
precizat potrivit alin.(3) iar parcela este lată (l≥12,0 m) se aplică regula
generală de la alin.(3) iar racordarea la calcane se face cu distanță de
revenire DR potrivit alin.(11)(Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], DR).

b. regim de construire închis (cuplare la două calcane) cu retrageri diferite ale
calcanelor existente fără depășirea aliniamentului(Rf1≠ Rf2, Rf1≥0, Rf2≥0):

i. Dacă unul dintre calcane se încadrează între limitele de retragere
admise potrivit alin.(3)(Rf1 ϵ [Rfmin, Rfmax], Rf2> Rfmaxor Rf2 ϵ [0,
Rfmin])iar parcela este îngustă (l<12,0 m)se preia alinierea vecinului
care se încadrează în limite, racordarea la al doilea calcan se face cu
distanță de revenire DR potrivit alin.(11) (Rf =Rf1=Rfo, DR2).

ii. Dacă retragerile calcanelor existente Rf1 și Rf2nu depășesc retragerea
maximă admisă potrivit alin.(3) ({Rf1, Rf2}ϵ [Rfmin, Rfmax])iar parcela este
îngustă (l<12,0 m), se preia retragerea unuia dintre vecini, racordarea
la celălalt calcan făcându-se cu distanță de revenire DR potrivit
alin.(11)(Rf= MIN(Rf1,Rf2), DR)

iii. Dacă parcela este lată (l≥12,0 m),se aplică regula generală de la alin.(3)
iar racordarea la ambele calcane se face cu distanță de revenire DR
potrivit alin.(11)(Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], DR1, DR2).

c. regim de construire închis (cuplare la două calcane) cu retrageri diferite ale
calcanelor existente și un calcan depășește aliniamentul (Rf1≠Rf2; Rf1<0,
Rf2≥0)(vezicondițiile derealinierea parcelelor în cap.II.2.4):

i. Dacă retragerea celui de-al doilea calcan Rf2 este cuprinsă între
aliniament și retragerea maximă admisă(Rf1≠Rf2 , Rf1< 0, Rf2 ϵ [0,
Rfmax))iar parcela este îngustă (l<12,0 m) retragerea celui de-al doilea
calcan devine retragere obligatorie iar racordarea la calcanul ce
depășește aliniamentul se face fără distanță de racordare (Rf = Rf2
=Rfo)

ii. Dacă retragerea celui de-al doilea calcan Rf2 depășește retragerea
maximă admisă(Rf1≠Rf2 , Rf1< 0, Rf2> Rfmax) iar parcela este îngustă
(l<12,0 m) se aplică regula generală de la alin.(3) iar racordarea cu
distanță de revenire DR potrivit alin.(11)se face numai la calcanul
Rf2(Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], DR)
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iii. Dacă parcela este lată (l≥12,0 m), se aplică regula generală de la
alin.(3)iar racordarea cu distanță de revenire DR potrivit alin.(11) se
face numai la calcanul Rf2(Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], DR)

iv. În cazul parcelelor late (l>12,0 m) la care unul dintre calcane
depășește aliniamentul se poate lua în considerare, prin excepție de
la prevederile alin.(5)-(10) de la cap.II.2.8, retragerea noii construcții
de la calcanul ce depășește aliniamentul în baza unui PUD

d. regim de construire deschiscu calcan pe o latură (construcții cuplate) cu
regim de aliniere local existent:

i. In cazul în care există o linie de aliniere unitară (Rfu)aceasta devine
linie de aliniere obligatorie (Rfo): Rf=Rfo= Rfv.

ii. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) cuprinsă între
limitele min/max admise potrivit alin.(3)(Rfv ϵ [Rfmin,Rfmax])iar parcela
este îngustă (l<12,0 m) aceasta devine linie de aliniere obligatorie
(Rfo): Rf=Rfo= Rfv.

iii. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) mai mică
decâtRfmin, precizat potrivit alin.(3)(Rfv ϵ [0,Rfmin])iar parcela este
îngustă (l<12,0 m)retragerea coincidentă devine retragere minimă
admisă și se aplică corespunzător regula generală (Rf ϵ [Rfv, Rfmax])cu
racordarea calcan cu distanță de revenire DR potrivit alin.(11)(Rf = Rfv,
Rf ϵ [Rfv, Rfmax], DR)

iv. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) mai mare caRfmax,
precizat potrivit alin.(3)(Rfv>Rfmax)iar parcela este îngustă (l<12,0 m),
retragerea coincidentă devine retragere maximă admisă și se aplică
corespunzător regula generală, cu racordarea calcan cu distanță de
revenire DR potrivit alin.(11)(Rf = Rfmin, Rf ϵ [Rfmin, Rfv], DR)

v. În cazul în care există o retragere coincidentă (Rfv) iar parcela este
lată (l<12,0 m)se aplică regula generală de la alin.(3)iar racordarea la
calcan se face cu distanță de revenire DR(Rf ϵ [Rfmin, Rfmax], DR)

e. regim de construire deschiscu calcan pe o latură (construcții cuplate)
iarretragerile construcțiilor vecine nu coincid:

i. Dacă calcanul existent nu depășește aliniamentul se aplică regula
generală iar racordarea la calcan se face cu distanță de revenire DR
potrivit alin.(11)(Rf = Rfmin, Rfp ϵ [Rfmin, Rfmax], DR)

ii. Dacă calcanul existent depășește aliniamentul se aplică regula
generală iar racordarea la calcan se face fără distanță de revenire DR
potrivit alin.(11) (Rf = Rfmin, Rf ϵ [Rfmin, Rfmax])

iii. În cazul parcelelor late (l>12,0 m) la care calcanul existent depășește
aliniamentul se poate lua în considerare, prin excepție de la
prevederile alin.(5)-(10) de la cap.II.2.8, retragerea noii construcții de
la calcan în baza unui PUD

(14). Prin excepție de la prevederile alineatele precedente, în cazul unui regim de
construire deschis, se poate admite o retragere majorată peste Rfmax, justificată prin
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păstrarea unor arbori maturi sau prin prescripții cuprinse în partea partea II.1 din
prezentul RLU.

II.2.7.2 DEPASIREA LOCALĂ A LIMITEI DE RETRAGERE FAȚĂ DE ALINIAMENT

(15). Interspaţiul dintre aliniament şi limita de retragere față de aliniament Rf este “non
aedificandi”, cu excepţia împrejmuirilor, acceselor, platformelor şi teraselor
descoperite ridicate cu cel mult 0,40 m faţă de cota terenului din situaţia anterioară
lucrărilor de terasament; la imobilele care necesită acces controlat în incinta se admite
și amplasarea unei cabine-poartă de mici dimensiuni (maxim 6,0 mp), fie integrată în
arhitectura împrejmuirii fie ca o construcție provizorie independentă în incintă, în
vecinătatea accesului.

(16). Prin excepție de la prevederile alin.(15)se admit următoarele depăşiri locale ale limitei
de retragere față de aliniament Rf (așa cum a fost definită la alin.(2)), care nu
constituie și depășiri ale aliniamentului:

a. cornișele și streșinile vor putea depăşi limita retragerii faţă de aliniament
dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

i. depășirea e de maxim 1,20 m;
ii. cota inferioară a elementelor lor constructive se află la minim

de3,00 mpeste cota terenului amenajat;
iii. la învelitorile a căror pantă este orientată spre domeniul public este

obligatorie montarea de parazăpezi dacă picătura streșinii cade la mai
puțin de 1,0 m de aliniament;

b. alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, cumulat, mai mult de 1/3 din
lungimea fațadei:

i. rezalitări ale faţadelor (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane,
jardiniere etc.) care ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m;

ii. terase, balcoane sau bovindouri care ies din planul fațadei cu
maxim1,20 m și sunt situate la minim 2,0 m de limitele laterale ale
parcelei; bovindourile sau balcoanele închise nu vor fi dispuse la
ultimul nivel de sub cornişă;

iii. copertine necirculabile
iv. parasolare care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m

c. In zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică
se admite amenajarea de terase acoperite dar deschise, potrivit
reglementărilor subzonei de inserție

d. La blocurile de locuit existente se admite la parter execuția de logii/balcoane
pe conturul logiilor/balcoanelor de la nivelele superioare numai dacă nu
afectează spațiile verzi înregistrate în registrul spațiilor verzi sau circulația
pietonală.

II.2.7.3 DEPĂŞIREA LOCALĂ A ALINIAMENTULUI

(17). De regulă, depăşirea aliniamentului este interzisă. Excepţiile permise sunt următoarele:
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a. în cazul trotuarelor cu lăţimi mai mari de 3,0 m se admit la parter rezalitări ale
faţadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane,
jardiniere, trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea
fațadei și ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m;

b. în cazul trotuarelor cu lăţimi între 1,5 m - 3,0 m se admit la parter rezalitări
ale faţadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaştri, socluri, burlane,
trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea fațadei și
ies din planul fațadei cu maxim 0,15 m;

c. în cazul trotuarelor cu lăţimi mai mici de 1,5 m nu se admit nici un fel de
rezalitări la parter;

d. amplasarea rampelor de acces pentru persoane cu handicap se poate face
numai dacă lățimea minimă liberă a circulației pietonale rămâne de 2,0 m la
Soseaua Naționalăși 1,0 m la celelalte străzi;

e. balcoanele deschise sau închise și bovindourile vor putea depăşi aliniamentul
dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

i. ocupă în elevație, cumulat, împreună cu rezalitările, maxim1/3 din
lungimea fațadei;

ii. depășirea aliniamentului e de maxim 1,0 m, fără a reprezenta mai
mult de 1/10 din lățimea străzii50;

iii. cota inferioară a elementelor lor constructive se află la o înălţime
minimă de 3,50 m peste cota trotuarului amenajat;

iv. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,0 m de marginea
trotuarului

v. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de
aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

vi. sunt retrase de la limitele laterale ale parcelei cu minim 2,0 m
vii. ocupă în elevatie, cumulat,maxim1/3 din lungimea frontului clădirii;
viii. bovindourile sau balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel

de sub cornişă/ streașină;
f. Cornișele și streșinile situate la mai mult de 3,50 m peste cota trotuarului

amenajat pot depăși aliniamentul cu maxim 1/10 din lățimea străzii51, dar nu
mai mult de 1,00 m, dacă:

i. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de
aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene

ii. sunt prevăzute cu sistem de dirijare a apelor meteorice și parazăpezi
în conformitate cu prevederile alin.(19) de la cap.II.2.8;

g. rezalitări ale faţadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri,
burlane, jardiniere etc.) situate la mai mult de 3,50 m peste cota trotuarului
amenajat pot depăși aliniamentul dacă îndeplinesc următoarele condiții,
cumulativ:

50distanța dintre aliniamente
51 Vezi nota 50
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i. ocupă în elevatie, cumulat, împreună balcoanele deschise sau închise
și bovindourile,maxim 1/3 din lungimea frontului clădirii;

ii. depășirea aliniamentului este de maxim1/10 din din lățimea
străzii53dar nu mai mult de 0,50 m

iii. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,0 m de marginea
trotuarului

iv. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de
aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

h. copertinele și parasolarele vor îndeplini următoarele condiții:
i. vor fi corelate cu arhitectura faţadelor
ii. vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălţime faţă de nivelul

trotuarului;
iii. vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50 m;
iv. vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce

trece prin bordura carosabilului;
v. nu vor afecta coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție

a rețelelor aeriene;
i. mijloacele de publicitate amplasate pe clădiri pot depăși aliniamentul numai

cu următoarele condiții:
i. vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce

trece prin bordura carosabilului;
ii. nu vor afecta coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție

a rețelelor aeriene;
iii. structurile publicitare se amplasează paralel cu fațada la minim 2,50 m

peste nivelul trotuarului și pot ieși din planul fațadei cu maxim 0,30 m;
iv. structurile publicitare ce se amplasează perpendicular pe fațadă(acolo

unde sunt permise) vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălţime faţă
de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m;

j. In zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică și
a altor funcțiuni care pot include terase se admite amenajarea acestor terase
cu depășirea aliniamentului reglementat în condițiile capitolului II.9.

II.2.8 AMPLASAREA FAŢĂ DE LIMITELE SEPARATIVE LATERALE ȘI
POSTERIOARĂ

(1). Criteriile de stabilire a amplasării față de limitele separative laterale și posterioară sunt:
a. Regula calcanului
b. Condițiile de cod civil
c. Condițiile de însorire
d. Necesitatea separației funcționale
e. Reglementările de securitate la incendiu
f. Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei

53distanța dintre aliniamente
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g. Coerența imaginii urbane
(2). Criteriile de la alin.(1) se aplică cumulativ.
(3). Pentru condițiile care se raportează la construcțiile existente pe parcelele adiacente se

vor lua în considerare construcțiile existente aflate în stare cel puțin satisfăcătoare sau,
dacă construcțiile lipsesc sau sunt în stare nesatisfăcătoare se ia în considerare
edificabilul și regimul de înălțime maxime stabilite potrivit prezentului regulament.

(4). Se admit configurații cu retrageri succesive ale nivelelor pentru îndeplinirea la orice
nivel, a condițiilor de retragere față de limitele parcelei și față de alte construcții.

II.2.8.1 REGULA CALCANULUI ȘI EXCEPTIILE SALE

(5). In cazul existenței unui calcan (al unei clădiri principale),vizibil din spațiul public este
obligatorie alipirea la acel calcan (regula calcanului).

(6). În sensul prezentului regulament se consideră vizibil din spațiul public calcanul care
începe la maxim15,0 m de aliniament.

(7). Pentru alipirea la calcan este necesară o expertiză tehnică în condițiile legii.
(8). Pentru alipirea la calcan nu este necesar acordul vecinului, dacă nu se impun lucrări pe

proprietatea acestuia (de exemplu subzidiri).
(9). Se admite construirea unui calcanvizibil din spațiun publicnumai în scopul acoperirii

unui calcan existent.
(10). In zonele cu regim de construire închis (continuu) nu se admit excepții de la

prevederile alin.(5).
(11). In zonele cu regim de construire deschis(discontinuu) se admit urmatoarele exceptii

de la prevederile alin.(5)-(9):
a. Exceptia de amplasarea tradițională – vezi Coerența imaginii urbane
b. Exceptia de incompatibilitate:

i. Nu se cuplează construcții principale cu anexe, se cuplează construcții
principale între ele și anexe între ele.

ii. Nu se cuplează clădirile care s-ar stânjeni reciproc54.
c. Exceptia de precaritate intervine în cazul în care construcția existentă pe

hotar este în stare nesatisfăcătoare55sau depășește aliniamentul și necesită
desființare sau realiniere.În acest caz se admite ignorarea calcanului dacă
configurația parcelarului permite, pe parcela adiacentă,stabilirea
edificabilului cu retragere de la limita în discuție – în acest caz autoritatea
locală apreciază dacă este necesar un PUD care să analizeze optiunile de
amplasare relativă a construcțiilor.

54exemple: nu se cuplează locuințe cu instituții publice cu reprezentativitate sau adresabilitate ridicată, nu se
cuplează locuințe sau instituții cu unități generatoare de zgomote, vibrații ș.a.
55Probată printr-o expertiză tehnică sau o notă tehnică de constatare întocmită conf.Legii 153/2001, cu
modif.ulterioare
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II.2.8.2 CONDIȚIILE DE COD CIVIL

(12). Retragerea minimă a unei construcții față de limita laterală a parcelei, în cazul fațadei
în care nu sunt practicate ferestre/ deschideri cu vedere este de 0,6 m.

(13). In cazul fațadei în care sunt practicate ferestre cu vedere precum și în cazul
balcoanelor, logiilor, bovindourilor și teraselor distanța minimă admisă față de limita
lateral este de 2,0 m.

(14). Reglementările de la alin.(12)÷(13) sunt aplicabile clădirilor a căror fațadă orientată
spre parcela adiacentă nu depășește 10,0 m înălțime, măsurați între cota terenului
natural și punctul cel mai înalt al zidului.

(15). În cazul construcțiilor ale căror ziduri orientate spre parcela adiacentă depășesc
înălțimea înscrisă la alin.(14) retragerea minimă admisă față de limitele laterale este
de 3,0 m.

(16). În cazul cuplării construcției la un calcan existent, dacă banda de construibilitate
depășește/ este decalată față de calcanul existent, limitele edificabilului se decupează
după regulile de stabilire a limitelor laterale din capitolul prezent corelate cu
prevederea alin.(11) de la capitolul II.2.7.

(17). Prin excepție de la prevedererile alin.(12), în cazul anexelor parter cu înălțimea
maximă a fațadei orientate spre limitele laterale/ posterioare mai mică de 3,0 m se
admite o retragere minimă de 0,60 m față de limitele laterale și limita posterioară a
parcelei dacă fațada orientată spre hotar nu are ferestre/ deschideri cu vedere.

(18). Distanțele înscrise la alin.(12)÷(17) se măsoară perpendicular pe limita de proprietate,
între limita de proprietate înscrisa în Cartea Funciară56 și partea cea mai apropiată a
zidului, finisat.

(19). Condiții de execuție a a acoperișului în raport cu limitele separative față de alte incinte:
a. Picătura streașinei trebuie să cadă obligatoriu în incinta proprie;
b. distanța între proiecția acoperișului (inclusive jgheaburi) și fața interioară a

împrejmuirii spre vecini va fi de cel puțin 1 m.
c. Vor fi montate obligatoriu opritori de zăpadă în cazul în care distanța dintre

picătura streșinii și limita de proprietate este mai mică de 1,0 m.
(20). Condiții de execuție a a acoperișului în raport cu domeniul public:

a. în zonele în care amplasarea clădirilor se face pe aliniament se admite
orientarea pantelor învelitorii spre trotuar cu condiția montării parazăpezilor
și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în canalizarea
pluvială (sau, în zonele în care nu există canalizare pluvială, cu dirijare spre
incinta proprie).

b. în cazul în care picătura streșinii cade și pe domeniul public, chiar dacă panta
nu este orientată spre domeniul public, este obligatorie montarea
parazăpezilor și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în
canalizarea pluvială (sau, în zonele în care nu există canalizare pluvială, cu
dirijare spre incinta proprie).

56De regula axul imprejmuirii este amplasat pe limita de proprietate înscrisă în Cartea Funciara
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II.2.8.3 CONDIȚIILE DE ÎNSORIRE

(21). Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea, pe o durată de
minimum 1½ ore la solstitiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din
locuințele învecinate57.

(22). Condiţii de însorire pot fi obligatorii şi pentru alte funcțiuni protejate (învățământ,
sănătate etc), funcție de normele specifice.

(23). Condiția de însorire, potrivit alin.(21)-(22)este satisfacută de respectarea, între
fațadele cu ferestre cu vedere ale camerelor de locuit (respectiv încăperilor cu cerințe
de însorire în cazul altor funcțiuni protejate) și clădirile adiacente (respectiv față de
limitele edificabilului dacă parcela adiacentă este neconstruită), a unei distanțe mai
mari ca înălțimea la streașină/cornișă a clădirii celei mai înalte.

(24). Reducereadistanței prevăzute la alin.(23) se poate face în baza unui unui studiu de
însorire care să ateste respectarea condiției de la alin.(21) sau (22).

II.2.8.4 NECESITATEA SEPARATIEI FUNCȚIONALE ȘI DISTANȚE DE PROTECȚIE

(25). Retragerea clădirilor față de limita de separațieîntre zone funcționale, în zonele cu
regim de construire deschis, nu poate fi mai mică de 5,0 m în cazul zidurilor cu
ferestre cu vedere, respectiv 3,0 m în cazul zidurilor fără ferestre cu vedere.

(26). Retragerile înscrise la alineatul precedent se vor majora, după caz:
a. prin prescripțiile capitolelor III – V
b. potrivit prevederilor din OMS 119/2014, actualizat în 2018 (extrase în ANEXA

14 la subtitlul Compatibilitate funcțională și distanțe de protecție).
c. Potrivit reglementărilor de securitate la incendiu sau altor reglementări

specifice.

II.2.8.5 REGLEMENTĂRILE DE SECURITATE LA INCENDIU

(27). Este obligatory respectarea reglementărilor prevăzute în normativul de siguranță la foc
a construcțiilor58. Mai jos sunt extrase cîteva reglementări relevante pentru stabilirea
amplasării clădirilor:

a. Pentru asigurarea condițiilor de acces, interventie și salvare în caz de incendiu
la construcții și instalatii se prevad cai de circulație (drumuri) necesare
functional sau fâsii libere de teren, corespunzator amenajate pentru accesul
utilajelor și autospecialelor de interventie ale pompierilor.

b. Gabaritul minim necesar autospecialelor de intervenție este de 4,00 mlățime
și 4,2 mînălțime.

c. Nu este obligatorie asigurarea unor circulatii carosabile (accesibile
autospecialelor de intervenție) la anexe gospodarestiși la construcții
încadrate în categoria de importanță D (redusă).

57 Conform art.3, alin.(1) și (3) din OMS 119/2014 (vezi punctul Asigurarea însoririi în ANEXA 14)
58P118-99. Normativul este în curs de revizuire, unele prevederi sunt reproduse din proiectul de normativ
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d. Distanţa minimă de siguranţă între construcţii supraterane (civile, de
producţie şi/sau depozitare), situate în aceeași incintă sau nu, se corelează cu
nivelul de stabilitate la incendiu a construcțiilor.

II.2.8.6 CIRCULAȚIA CAROSABILĂ ȘI STAȚIONAREA ÎN INTERIORUL INCINTEI

(28). Circulația carosabilă în interiorul incintelor este necesară pe criterii funcționale și de
securitate la incendiu.

(29). Gabaritul circulației respective se stabilește potrivit cerințelor programului și normelor
de securitate la incendiu. Lățimea liberă minimă pentru circulația în incintă va fi:

a. 3,0 m pentru circulația cu autoturisme;
b. 3,50 m pentru circulația cu autovehicule de marfă cu tonaj redus;
c. 4,0 m pentru accesul mijloacelor de intervenție la incendiu și pentru circulația

cu vehicule de transport greu (autocamioane, autobuze).
(30). In zonele cu regim de construire discontinuu retragerea construcției față ce cel puțin

una dintre limitele laterale va trebui să permită circulația carosabilă în incintă cu
gabaritul înscris la alin.(29).

(31). In incintele destinate locuințelor individuale se va asigura (în zona de retragere de la
aliniament sau în zona de retragere laterală) cel puțin un loc de staționare/ parcare.

(32). În fața garajelor se va asigura obligatoriu în incintă un spațiu liber (platformă) de
minim 5,0 mpentru staționarea autovehiculelor.

II.2.8.7 COERENȚA IMAGINII URBANE

(33). Stabilirea retragerilor laterale se va face ținând seama și de coerența imaginii urbane
specifice zonei, exprimată prin:

a. Regula locului în privința amplasării construcțiilor față de limitele parcelei.
Regula locului reprezintă un mod tradițional de amplasare a construcțiilor,
care optimizează performanța energetică a construcțiilor prin orientare,
câștig solar pasiv, ventilație și iluminare naturală, exprimată prin amplasarea
construcțiilor cu ”spatele” la un punct cardinal nefavorabil (N, NE, NV) și
cu ”fața” la punctul cardinal favorabil (E, S, SE), cumaximizarea retragerii față
de orientarea favorabilă. Regula locului se identifică prin prezentarea
imobilelor vecine pe planul de situație.
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Fig. 7 Ilustrarea existenței ”regulii locului” în țesutul existent (amplasarea tradițională a construcțiilor)

b. Cerințele specifice de cadență a construcțiilor, exprimată prin raportul
construit/ liber vizibil din spațiul public, distanță dintre construcții, lățime
medie a construcțiilor și volum mediu al construcțiilor, perceptibile din spațiul
public (vezi capitolul II.6.2).

II.2.8.8 REGULI SPECIALE DE AMPLASARE FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ

(34). Construcțiile principale vor fi obligatoriu retrase de la limita posterioară, retragerea
fiind determinată de modul în care a fost definită banda de construibilitate (vezi
capitolul II.2.6), potrivit specificului subzonei funcționale și ținând seama de celelalte
criterii descrise la alineatele precedente.

(35). Distanța minimă admisă între fațadele posterioare ale construcțiilor va fi egală cu
înălțimea construcției celei mai înalte.

(36). În cazul existenței unui calcan pe limita posterioară se poate admite, prin excepție de
la prevederile alin.(34), ieșirea din banda de construibilitate și cuplarea la acest calcan,
în baza unui PUD cu studiu de însorire.
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II.3 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII

II.3.1 ACCESE CAROSABILE

(1). Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de
acces carosabil la drumurile publice, direct sau (după caz) prin servitute reglementată
urbanistic și legal, conform destinaţiei construcţiei59.

(2). Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o
cale rutieră deschisă circulației publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional
carosabilă).

(3). Prin „servitute de trecere” se înțelege dreptul de trecere reglementat potrivit legii
civile prin acte între vii și care este instituit în beneficiul unei/unor alte proprietati.

(4). Pentru ca o parcelă să fie construibilă este obligatoriu ca aceasta să dispună de minim
un acces carosabil, reglementat legal și urbanistic, respectiv:

a. Reglementat legal = înscris intr-un act valabil față de terti (înscris în CF)
b. Reglementat urbanistic = care respectă regulile urbanistice valabile pentru

amplasamentul respectiv – reguli înscrise intr-o documentatie de urbanism
aprobată.

(5). Accesul carosabil definit în cadrul prezentului articol este un acces individual al
parcelelor, care trebuie să îndeplinească cerința urbanisticăminimală de a avea o
lățime de 3,00 m, cu o înălțime liberă de minim 2,50 m. Aceasta înseamnă ca nicio
parcelă nu este permis a avea o deschidere liberă mai îngustă de 3,00 m la drumul
deschis circulației publice (nu poate avea mai puțin de 3,00 m liberi pentru realizarea
porților de acces).

(6). În cazul incintelor la care, datorităfuncțiunii sau conformării este necesar accesul
autospecialelor de stingere a incendiilor gabaritul accesului carosabilse majorează la
4,00 mlățimecu 4,50 m înălțime liberă.

(7). Servitutea de trecere pentru o singură parcelătrebuie săîndeplineascăaceeași condiție
minimală de gabarit, înscrisă la alin.(5) sau (6), după caz, fără condiționare de lungime,
fiind vorba de un acces individual, dar cu următoarele precizări:

a. Dacă accesul nu este realizat în linie dreaptă geometria sa se va modifica, în
sensul majorării, astfel încât să permită luarea curbelor de către autovehicule.

b. Dacă lungimea accesului depășeste 100 m, și gabaritul acestuia nu asigură
accesul autospecialelor de stingere a incendiilor este necesar avizul unității de
pompieri.

c. Pentru construcțiile realizate pe parcele având acces cu lățimea mai mică de
4,0 mproiectul de organizare de șantier din documentația de autorizare va
include, obligatoriu,modul de soluționare a accesului materialelor și utilajelor
și, funcție de acesta, actul care reglementează legal accesultemporar.

59Pentru utilizarile care presupun accesul publicului (clientilor) este obligatoriu accesul direct din drumurile
publice
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(8). Regula minimală de la alineatul precedent nu se aplică în cazul servituților în
favoarea mai multor parcele (sau altor tipuri de accese de grup). În acest caz intervine
obligativitatea reglementării ca la orice circulație publică sau asimilabilă circulației
publice, cu respectarea precizărilor de la capitolul II.5.3.

(9). Numărul şi configuraţia acceselor carosabile se determină în conformitate cu ANEXA
12

(10). Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale
eliberate de administratorul acestora.

(11). In zonele cu fronturi continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea
posterioară printr-un pasaj dimensionat pentru a permite accesul autospecialelor de
interventie în caz de incendiu; distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament,
nu va depăși 30,00 m.

(12). In zonele de locuințe înșiruite se vor asigura soluții de acces în curtea posterioară
pentru intervenții în caz de incendiu. Solutiile vor fi:

a. individuale (ganguri la fiecare parcelă sau cel puțin la distanța prevăzută de
alin.(11), dacă este posibilă trecerea ocazională dintr-o parcelă în alta în
curțile posterioare);

b. colective - prin parcelare se va prevedea o alee semicarosabilă la limita
posterioară a parcelărilor, care să asigure un parcurs de maxim 100 m de la
locul de acces pentru autospeciala de intervenție și până la orice punct de
intervenție.

II.3.2 ACCESE PIETONALE

(1). Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accese pietonale, dimensionate potrivit importanței și destinației
construcției.

(2). În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se întelege căile de acces pentru
pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe
pietonale, precum și 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 circulația persoanelor cu
handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

II.3.3 PISTE PENTRU BICICLISTI

(1). La reabilitarea străzilor și înființarea de străzi noi se vor introduce piste pentru
biciclişti cu sens dublu, având lăţimea minimă de 1,0 m (se recomandă 1,5 m) pentru
fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecţie, potrivit alineatelor următoare și
planșei de circulații. Se recomandă separarea fizică a pistelor pentru biciclişti faţă de
partea carosabilă și față de circulația pietonală prin vegetaţie, borne, rigole, borduri
etc.
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(2). La reabilitarea străzilor cu minim 4 benzi de circulație introducerea pistelor de bicicliști
este obligatorie. Excepție pot face doar tronsoanele pe care configurația terenului nu
permite amenajarea pistelor în lungul drumului principal, caz în care continuitatea
circulației velo se va realiza prin:

a. înființarea de piste pe trasee alternative
b. circulația pe carosabil pe străzi pe care s-au luat măsuri de calmare a traficului

rutier.
(3). La reabilitarea străzilor având ampriza mai mică decât 14,0 m se vor introduce, numai

în funcţie de posibilităţi, piste pentru biciclişti. Unde introducerea pistelor nu este
posibilă circulația biciclistilor se va face pe partea carosabilă cu luarea măsurilor de
calmare a traficului rutier.
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II.4 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ ȘI
EVACUAREA DESEURILOR

II.4.1 ASIGURAREA ECHIPARII EDILITARE ȘI EVACUAREA
DESEURILOR

(1). Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale
investitorilor interesaţi sau ale furnizorilor de utilităţi este interzisă.

(2). Autorizarea executării construcţiilor va putea fi condiţionată de stabilirea, în prealabil,
prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitorii interesaţi.

(3). În intravilanul municipiului Tecuci nu se admit soluţii de alimentare cu apă şi canalizare
în sistem individual cu excepţia UTR-urilor pentru care prezentul Regulament permite
în mod expres astfel de soluţii.

(4). În sensul prezentului articol, prin soluţii de echipare edilitară în sistem individual se
înţelege asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate
şi exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile.

(5). La elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ţine seama de
condiţiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacităţii sau
înlocuirea reţelelor de apă-canal.

(6). Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică
de canalizare prin soluții la nivel de parcelă și soluții la nivelul spațiilor publice, după
cum urmează:

a. La nivel de parcelă:
i. soluţiile locale de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare

naturală a apelor pluviale vor fi completate numai în cazuri speciale de
evacuarea apelor meteorice la rețeua publică, acolo unde aceasta
există și are capacitate suficientă.

ii. Va fi limitatăla strictul necesar sigilarea suprafeţelor exterioare (prin
asfaltare, betonare sau alte învelișuri impermeabile), în vederea
asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural (vezi și punctul
următor)

b. Pentru realizarea pavajelor în zonele cu trafic auto redus, în zonele de parcare
pentru autoturisme precum și pentru alei pietonale și trotuare se vor prefera
solutiile de pavaje permeabile (vezi parcări ecologice).

(7). Se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice, energie
geotermală, turbine eoliene60 etc) în completarea sistemelor clasice de asigurare a
energiei electrice și termice. Pentru construcții situate pe amplasamente izolate
(cabane, sedii de fermă, cantoane etc) se admite autorizarea și dacă energia electrică
este asigurată exclusiv din astfel de surse.

60Pentru amplasamente izolate (de exemplu sedii de fermă) – vezi Tabelul 31
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(8). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării
deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor
şi accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe
clădiri, în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.

(9). Pe teritoriul municipiului se organizează pe domeniul public și accesibile din drumurile
publice puncte de colectare selectivă a deșeurilor în containere dedicate.

(10). Pentru instituţiile și echipamentele publice ce fac parte din sistemul de intervenții în
caz de urgență se vor asigura suplimentar și surse de energie și de apă independente
de reţelele publice precum și un sistem integrat de comunicaţii prin cabluri îngropate;
pentru spital vor fi asigurate două surse independente de energie.

II.4.2 RACORDAREA LA REȚELELE EDILITARE EXISTENTE

(11). Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de alimentare cu apă, la instalaţiile
de canalizare şi de energie electrică.

(12). Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, cu avizul organelor
administraţiei publice competente, este permisă autorizarea dacă beneficiarul se
obligă să prelungească reţeaua existentă, în cazul în care aceasta are capacitatea
necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să
construiască noi reţele. Înacest caz autorizaţia de construire poate fi emisă în condiţiile
legii şi numai după finalizarea şi recepţionarea de către administraţia locală sau de
către furnizorii de utilităţi abilitaţi a lucrărilor de extindere / prelungire / realizare a
reţelelor edilitare respective.

(13). Racordarea la rețele se realizează obligatoriu îngropat iar firidele de branșament și
contorizare se amplasează în afara circulației publice – în firide inglobate în
imprejmuire sau în construcție, în ganguri sau în altă soluție care nu afectează
imaginea urbană și nu desfigurează construcția. În cazul construcțiilor noi proiectul va
include soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de bransament și
contorizare în construcție sau împrejmuire.

II.4.3 REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE

(14). Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice existente se
pot realiza /finanţa de către administraţia publică, furnizorul de utilităţi, investitor sau
beneficiar, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu Consiliul Local şi cu
respectarea parametrilor tehnici stabiliţi prin master-plan/proiect tehnic/studiu de
fezabilitate elaborat de primarie sau furnizorul de utilități.

(15). In scopul asigurarii calitatii spațiului public, a protecției mediului și sigurantei și
sanatatii locuitorilor, precum și pentru cresterea gradului desecuritate a rețelelor
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localitatilor, lucrările de
construcții pentru realizarea rețelelor edilitare noi și extinderea rețelelor existentecare
fac parte din sistemele conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de
transport / distribuție gaze, transport ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice,
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electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de
aceasta natura, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se
executa în varianta de amplasare subterană cu respectarea reglementărilor tehnice
specifice în vigoare.

(16). Extinderile de reţele, lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite,
indiferent de natura ori regimul reţelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind
recunoscut dreptul general de racordare la aceste reţele, în limita capacităţii lor şi cu
respectarea condiţiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes.
Investitorul care a realizat extinderea ori noua reţea pe cheltuiala nu are posibilitatea
de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacităţii reţelei, fiind însă
recunoscut dreptul său de a obţine o plată proporţională cu costul dovedit al lucrării
suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate
publică / a furnizorului de utilităţi.

(17). In vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localitatilor
se interzice montarea supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care
fac parte din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport și
distribuție gaze, transport ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de
telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de aceasta natură.

(18). Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. precedent se executa în varianta
de amplasare subterana ori, după caz, în incinte sau în nișeleconstrucțiilor, cu acordul
prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice.

(19). Se interzice amplasarea rețelelor edilitare - conducte de alimentare cu apă şi de
canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice,
electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest
gen - pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantatii de
aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de
aceasta natura.

(20). Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevad obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativa a pozitiei
rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executăriilucrărilor de
interventie la acestea.

(21). Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se executa, de
regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/
reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale
autoritatilor administratiei publice, aprobate în condițiile legii. Excepțiile sunt
menționate la II.4.1.

(22). Rețelele aeriene existente vor fi mutate în subteran pe baza unui calendar ce va fi
aprobat de Consiliul local și în baza unor proiecte coordonate.

(23). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind
realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale, precum șia
drumurilor de interes local, judetean și national situate în extravilanul localităților,
dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea
amplasării rețelelor edilitare menționate în cadrul prezentului articol.
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(24). In situația drumurilor de interes local, judetean și national situate în extravilanul
localitatilor, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea
administratorului drumului.
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II.5 CONDIŢII GENERALE DE CONSTRUIBILITATE A
PARCELELOR; REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI
DIMENSIUNILE TERENULUI PENTRU CONSTRUCŢII;
PARCELAREA

II.5.1 CONDIŢII GENERALE DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

(1). Parcelele sunt considerate direct construibile dacă respectă cumulativ următoarele
condiţii generale:

a. Au asigurat accesul carosabil la drum public (sau privat, după caz) – vezi
punctul II.3.1;

b. Au posibilitate dovedită de soluționare a alimentării cu apă, evacuare a apelor
uzate și alimentare cu energie electrică potrivit reglementărilor capitolului II.4;

c. Respectă condițiile privind forma și dimensiunile minime ale parcelei
prevăzute la punctul II.5.2;

d. Reglementările prezentului regulament privind amplasarea construcțiilor (vezi
articolele 10- 12 de la fiecare subzonă funcțională) și restricțiile care grevează
terenul (vezititlul II.1, și planșele de reglementări) permit stabilirea unui
edificabil în acord cu destinația terenului.

II.5.2 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI
PENTRU CONSTRUCŢII

(2). Dacă reglementările la nivelul subzonelor funcţionale din prezentul regulament (partea
a III-a) nu prevăd altfel, se consideră construibile numai parcelele a căror formă și
dimensiuni respectă condițiile minime înscrise în Tabelul 3.

CARACTERISTICĂ PARCELĂ REGIM DE CONSTRUIRE VALOARE LIMITĂ
INSERȚII în PARCELAR EXISTENTDIN VATRA VECHE, P –P+2 NIVELURI

front minim l
Înșiruit61 ≥8,0 m
cuplat ≥10,0 m
izolat ≥12,0 m

suprafaţa minimă S
Înșiruit62 ≥150 mp
cuplat ≥200 mp
izolat ≥200 mp

raport între lăţimea şi adâncimea parceleil/L 1/1 ÷ 1/5
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale 750 ÷ 1050

Tabelul 3 Condiții minime privind forma și dimensiunile parcelelor construibile existente din zona urbană municipiului
(numai vatra veche)

61numai cu respectarea condițiilor de acces în curtea posterioară înscrise la capitolul II.3.1
62Idem nota 60
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(3). În localitatea de reședință,în afara țesutului existent63, prin excepție de la prevederile
alin.(2), caracteristicile minime ale parcelelor se regăsesc în Tabelul 4.

CARACTERISTICĂ PARCELĂ REGIM DE CONSTRUIRE VALOARE LIMITĂ
ZONE DE DEZVOLTARE DIN LOCALITATEA DE REȘEDINȚĂ: INSERȚII în PARCELAR EXISTENT

SAU PARCELĂRI/REPARCELĂRI

front minim l
Înșiruit64 ≥8,0 m
cuplat ≥12,0 m
izolat ≥12,0 m

suprafaţa minimă S
Înșiruit65 ≥200 mp
cuplat ≥250 mp
izolat ≥300 mp

raport între lăţimea şi adâncimea parceleil/L 1/1 ÷ 1/5
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale 750 ÷ 1050

Tabelul 4 Condiții minime de construibilitate pentru zonele de dezvoltare - inserții în parcelarulexistentși parcelări/
reparcelări în zona urbană

(4). Pentru locuințe colective mici, suprafața minimă admisă de teren se va raporta la
numărul de apartamente, potrivit reglementărilor din Tabelul 5.

CARACTERISTICĂ PARCELĂ REGIM DE CONSTRUIRE VALOARE LIMITĂ
INSERȚII în PARCELAR EXISTENT și PARCELĂRI/ REPARCELĂRI PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE

MICI

front minim l
Înșiruit66 ≥10,0 m
cuplat, izolat ≥15,0 m

suprafaţa minimă S
Înșiruit67 Nr.ap. x 75 mp/ap.
Cuplat, izolat Nr.ap. x 100 mp/ap.

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei l/L 3/1 ÷ 1/5
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale 750 ÷ 1050
Tabelul 5 Condiții minime privind forma și dimensiunile terenului pentru locuințe colective mici (în afara zonei centrale)

(5). Prin excepție de la prevederile alin.(2)÷(4) în zonele cu parcelări existente, executate în
timp cu respectarea altor prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale
parcelelor, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea
reglementării anterioare, imprimate în configuraţia cadrului construit, dar cu
respectarea normelor de igienă și a celor de securitate la incendiu.

(6). Pentru suprafețe parcelate incluse în planuri urbanistice locale (PUZ, PUD) aprobate de
consiliul local anterior apariției prezentului regulament pot fi acordate autorizații cu
respectarea documentației de urbanism respective în condițiile alin.(4)÷(7) de la
capitolul IV.2.

63Intravilan 1990
64numai cu respectarea condițiilor de acces în curtea posterioară înscrise la capitolul II.3.1
65Idem nota 63
66numai cu respectarea condițiilor de acces în curtea posterioară înscrise la capitolul II.3.1
67Idem nota 65
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(7). Regulile minimale privind forma și dimensiunile nu se aplică parcelelor destinate
lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), spațiilor
verzi, spațiilor de parcare, chioșcurilor și altor asemenea utilizări.

(8). O parcelă care nu îndeplinește condițiile de construibilitate înscrise la alin.(2)÷(5), și nu
se înscrie în excepțiile înscrise la alin.(6)÷(8) se poate considera construibilă numai dacă
respectă cumulativ următoarele condiţii:

a. parcela este rezultată dintr-o operaţiune cadastrală anterioară aprobării
prezentului regulament;

b. parcela nu se află într-o zonă în care construirea este restricționată până la
elaborarea unui PUZ;

c. pentru parcelă se va întocmi şi aproba un Plan Urbanistic de Detaliu în
conformitate cu prevederile alin.(4) de la capitolul I.2.1 coroborate cu
prevederile alin.(10)lit.b și alin.(11) lit.f și h de la capitolul I.2.2 (Tabelul 1).

(9). O parcelă care nu se înscrie în condițiile de construibilitate stabilite la alin.(2)÷(9) poate
deveni construibilă prin comasarea cu una dintre parcelele învecinate.

II.5.3 PARCELAREA ȘI REPARCELAREA

II.5.3.1 GENERALITĂȚI

(10). Pentru simplificare, în prezentul regulament este considerată operațiune de
parcelare doar divizarea unui lot în urma căreia rezultămai mult de două loturi
construibile68,altminteri se utilizează denumirea de dezmembrare.

(11). Pentru dezmembrări/ parcelări se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la
cazurile în care este necesară eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea în
cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la
eliberarea certificatului de urbanism: încadrarea loturilor ce rezultă din dezmembrare în
prevederile legale și în prevederile prezentului RLU iar la eliberarea autorizatiei de
construcție: încadrarea în indicatorii urbanistici POT, CUT, Rhmax în valorile admise prin
prezentul RLU, pe toate loturile rezultate, dar şi prin raportare la suprafaţa parcelei
înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele propuse
spre construire.

II.5.3.2 REPARCELAREA

(12). În sensul prezentului regulament reparcelările reprezintă operaţiunile care au ca
rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren învecinate, loturile rezultate având
destinaţii şi/sau forme diferite față de momentul iniţial. Reparcelarea se realizează prin
alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea
sunt construite sau nu. Reparcelarea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a
terenului în loturi construibile şi, după caz, asigurarea suprafeţelor necesare

68Imparțirea pe adâncime a unui lot în două loturi construibile plus o alee de acces la parcela din spate nu este
considerată parcelare în cadrul prezentului regulament.
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echipamentelor de folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate publică. Reparcelarea
este de regulă componentă a procedurii în cazul operațiunilor majore de restructurare a
spațiului (vezi capitolul II.1.14).

II.5.3.3 CONDIȚII PENTRU REALIZAREA PARCELĂRILOR/ REPARCELĂRILOR

(13). Parcelarea și reparcelarea se realizează obligatoriu în baza unui Plan Urbanistic Zonal
în oricare din următoarele cazuri:

a. Dacă presupun înființarea de drumuri de acces (publice sau private);
b. Dacă presupun operațiuni de realiniere a parcelelor (vezi cap.II.2.4);
c. Dacă au drept rezultat mai mult de 6 parcele construibile.
d. Dacă, potrivit reglementărilor UTR-ului, zona este desemnată ca zonă de

urbanizare sau restructurare, cu interdicție de construire până la elaborarea
unei documentații de urbanism PUZ

(14). Parcelarea succesivă69 nu se admite decât în baza unui Plan Urbanistic Zonal care
reglementează minim parcela inițialăși cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în
prezentul RLU.

(15). În cazul parcelărilor/ reparcelărilor care nu necesită elaborarea unui PUZ, potrivit
alin.(14), operațiunile cadastrale se vor realiza pe baza unui certificat de urbanism,cu
respectarea condițiilor tehnice înscrise în acestea și ținând seama de servituțile de
utilitate publică ce grevează imobilul/imobilele.

(16). Parcelarea sau reparcelarea se admit numai dacă:
a. parcelele obținute îndeplinesc condițiile cumulative privind forma și

dimensiunile reglementatela fiecare subzonă laarticolul 18;
b. fiecare parcelă are acces asigurat la drumurile publicepotrivit capitolului II.3.1
c. circulațiile ce se înființează respectă cerințele de la punctul II.5.3.4
d. se asigură condițiile de apărare a interesului public descrise la capitolul II.1.14.

(17). În cazul operațiunilor de parcelare/ reparcelare, prin excepție de la prevederile
alin.(2)÷(4) și dacă reglementările la nivelul subzonelor funcţionale din prezentul
regulament (partea a III-a) nu prevăd altfel, parcelele construibile vor respecta condițiile
minimale de suprafață, formă și dimensiuni menționate mai jos:

a. în cazul parcelărilor/ reparcelărilor în vatra veche a localității Tecuci: Tabelul
6

b. în cazul parcelărilor/ reparcelărilor din zonele de dezvoltare ale localității
Tecuci: Tabelul 4

c. în cazul parcelărilor inițiate de autoritatea locală pentru aplicarea Legii
15/2003 sau altor asemenea prevederi, indiferent de zona de amplasare pe
teritoriul municipiului (urbană, țesut existent sau zone de urbanizare):
Tabelul 6

d. în cazul parcelărilor/ reparcelărilor în scopul edificării de ansambluri de
locuințe colective mici: Tabelul 5

69 Dezmembrarea în două parcele care se dezmembrează la rândul lor în alte două parcele sau alte asemenea
operațiuni cadastrale menite să ocolească prevederile de regulament.
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CARACTERISTICĂ PARCELĂ REGIM DE CONSTRUIRE VALOARE LIMITĂ
PARCELĂRI/ REPARCELĂRI, P –P+2 NIVELURI

front minim l
Înșiruit70 ≥8,0 m
cuplat ≥12,0 m
izolat ≥12,0 m

suprafaţa minimă S
Înșiruit71 ≥150 mp
cuplat ≥200 mp
izolat ≥200 mp

raport între lăţimea şi adâncimea parceleil/L 1/1 ÷ 1/4
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale 750 ÷ 1050
Tabelul 6 Condiții minime privind forma și dimensiunile parcelelor construibile în cazul parcelărilor/reparcelarilor în țesut

existentdin zona urbană

(18). Prin reparcelare se poate admite ca unele dintre parcele să nu îndeplinească
condițiile de construibilitate numai dacă proprietarii acestora consimt la acest lucru sau
dacă destinația parcelei prin documentația de urbanism aprobată este sub incidența
alin.(8).

(19). În cazul în care prin documentațiile de urbanism se propune și se aprobă modificarea
structurii parcelarului proprietarii terenurilor au obligația dezmembrării terenului
potrivit respectivei documentații de urbanism și transmiterii către domeniul public a
parcelelor destinate crearii/modernizării de drumuri publice, realizării lucrărilor
ingineresti de interes public și altor obiective publice în condițiile prevăzute la capitolul
II.1.14.

(20). Prin PUZ-uri se pot propune, suplimentar față de trama stradală publică, drumuri de
servire locală în condițiile alin.(1).b Prin PUZ-ul de parcelare/reparcelare se va propune,
și prin Hotărâre a Consiliului local se va aproba, regimul juridic al drumului/drumurilor
de servire locală propus/e și modul de administrare al acestor drumuri și al utilităților
aferente. Aceste drumuri pot fi reglementate ca drumuri private (servituți de trecere
sau drumuri în coproprietate) numai cu condiția stabilirii clare a obligațiilor și
răspunderilor legate de înființarea, realizarea și administrarea lor și a utilităților
aferente. Indeplinirea condiției menționate va fi verificată obligatoriu la emiterea
autorizației de construcție.

II.5.3.4 PRECIZĂRI PRIVITOARE LA SOLUȚIONAREA CIRCULAȚIILOR ÎN CAZUL OPERAȚIUNILOR
DE PARCELARE/ REPARCELARE

(21). Dacă, în cadrul operațiunilor de parcelare/ reparcelare, pentru asigurarea accesului
parcelelor la drumul public este necesară înființarea de căi de comunicație rutieră
acestea vor putea fi72:

a. Drumuri publice – care se includ în trama generală a localității și devin
proprietate publică;

70numai cu respectarea condițiilor de acces în curtea posterioară înscrise la capitolul II.3.1
71numai cu respectarea condițiilor de acces în curtea posterioară înscrise la capitolul II.3.1
72 Potrivit art.3 din OG 43/1997, republicată, cu modificările ulterioare
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b. Drumuri de utilitate privată (drumuri de servire locală) – care nu sunt necesare
pentru satisfacerea necesităților generale de circulație ale localității ci sunt
destinate doar satisfacerii cerințelor de circulație rutieră și pietonală a
proprietarului/ proprietarilor parcelelor; aceste drumuri rămân în proprietate
privată și vor fi administrate în mod privat, în condițiile legii.

(22). Încadrarea circulațiilor, potrivit categoriilor de la alin.(22) se propune prin PUZ și se
aprobă de către Consiliul local.

(23). Administrarea drumurilor de utilitate privată se asigură de către persoanele fizice sau
juridice care le au în proprietate sau administrare.

(24). Indiferent de tipul de proprietate propus, soluția de circulație va trebui să țină seama
de condițiile tehnice de proiectare a străzilor în localitățile urbane.

(25). Pentru drumurilepublice propuse a se înființa potrivit alin.(22) lit.a se aplică
prevederile alin.(8) de la cap.II.1.14.

(26). În cazul drumurilor de utilitate privată descrise laalin.(22)lit.b, prospectele minime
admisibile se stabilesc după cum urmează:

a. Pentru străzi cu sens unic: minim 4,0 m pentru banda de circulație, și trotuare de
câte 1,0 m; față de profilul curent se prevăd în plus lărgiri pentru depășiri, cu
următoarele caracteristici:

i. la distanțe de 100 m și în curbele cu vizibilitat mai mică de 50 m;
ii. lungimea zonei de lărgire: 10-15 m;
iii. lățimea carosabilului în zona de lărgire: minim 5,50 m

b. Pentru străzi cu dublu sens: un carosabil de minim 5,50 m dacă sunt destinate
traficului ușor și minim 7,0 m dacă sunt destinate traficului greu și trotuare de
câte 1,0 m;

c. la lățimile minime de la lit.a și b se adaugă, după caz,fâșiile necesare amplasării
stâlpilor de iluminat, indicatoarelor de circulație, spațiilor verzi de aliniament,
parcajelor pentru vizitatori, sistemului de colectare și evacuare a apelor
meteorice (rigole, șanțuri – funcție de caracteristicile zonei).

(27). Fundăturile se admit, indiferent dacă au regim de drum public sau de drum privat,
numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a. Cele cu o lungime de maxim 30,0 m pot avea o singură bandă de 3,5 m lăţime
(circulație auto+pietonală);

b. Cele cu lungime maximă de 100,0 m vor aveaminimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puţin pe o latură și vor fi prevăzute cu locuri de întoarcere –
platforme, bucle sau teuri - dimensionate conform normelor, la capăt;

c. Lungimea fundaturii se măsoară de la aliniamentul străzii din care se deschide
până în capătul ei;

d. In cazul circulațiilor care depăsesc 100,0 m acestea trebuie să fie deschise la
ambele capete (străzi) și vor fi dimensionate potrivit prescripțiilor de la alin.(26)
sau (27), după caz.
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II.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA, DIMENSIUNILE ȘI
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

II.6.1 REGULI GENERALE PRIVIND ASPECTUL EXTERIOR

(1). Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei şi peisajului urban.

(2). Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect
exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă73.

(3). Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor funcţionale şi exprimării prestigiului
autoritatilor sau investitorilor, cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale
care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de
arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate.

(4). Pentru asigurarea calităţii aspectului exterior al construcţiilor, autoritatea publică
locală are dreptul să condiţioneze autorizarea lucrărilor prin obţinerea unui aviz din
partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism sau din partea unei
secţiuni specializate pe aspecte de estetică arhitecturală şi urbană.

(5). Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor și al anexelor vizibile dinspre spațiul public
va fi corelat cu cel al clădirii (clădirilor) principal(e) situate pe parcelă.

(6). Sunt interzisemansarde false.
(7). Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a coșurilor metalice și a altor asemenea

instalații care nu fac parte din arhitectura originara a clădirii pe construcțiile
monument istoric sau pe construcțiile cu valoare arhitecturală. Prin excepție, se
admite amplasarea acestor echipamente în poziții invizibile din circulația publică cu
acordul DJCGalați.

(8). Se interzice dispunerea unităților exterioare de climatizare, a altor asemenea
echipamente, a cablurilor, țevilor, tubulaturilor și altor asemenea elemente tehnice
care nu fac parte din arhitectura originala, pe fațadele monumentelor istorice sau ale
construcțiilor cu valoare arhitecturală. Acest tip de echipamente vor trebui să fie astfel
amplasate incât să fie mascate de elemente de construcție (parapeți, nișe, ganguri, etc)
sau de decorație.

(9). Se interzice dispunerea antenelor satelit, unitățior exterioare ale sistemelor de
climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor care
nu fac parte din arhitectura inițiala a construcțiilor pe fațadele orientate spre
circulațiile publice ale clădirilor din zona centrală, din zona de protecție a
monumentelor și zona de locuit și se va evita o astfel de dispunere în cazul altor clădiri
situate în zonele IS.

(10). Clădirile noi vor ingloba în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel
incât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

73 Potrivit Art. 32 din Regulamentul general de urbanism aprobat cu HG 525/1996
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(11). Se interzic interventiile asupra clădirilor de natura să distruga unitatea construcției (de
genul inlocuirii parțiale a acoperișului, vopsitorii parțiale etc) justificate de apartenența
la proprietari diferiți.

(12). Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de
închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizica și siguranța
populației si/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit
și a spațiilor publice urbane, sunt obligați să ia măsuri de realizare a lucrărilor de
intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor în
condițiile asigurării coerenței lucrărilor de intervenție asupra clădirii cu imaginea
urban-arhitecturală a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei și păstrarea
identității acesteia.

II.6.2 VOLUMETRIE

(13). Este recomandată în general volumetria simplă, cu dominantă orizontală.
(14). Volumul poate fi limitat în mod expres în zonele construite existente cu regim de

construire deschis (discontinuu), omogene funcțional, ce înglobează un număr mare
de parcele de teren cu suprafețe și dimensiuni cvasi-similare, pe care se edifică
construcții cu caracteristici arhitectural-volumetrice cvasi-similare, precum zonele de
locuințe. În zonele de locuințe volumul construcțiilor noi este limitat atat de indicatorii
maximi admisi pe parcelă (POT, CUT, regim de înălțime) cat și de gabaritul caracteristic
al construcțiilor.

(15). Gabaritul caracteristic este dat de:
a. Lățimea medie a construcțiilor pe parcelă (lățimea percepută din spațiul public)
b. Raportul mediu construit/liber (raportul dintre lățimea construcțiilor și distanțele

dintre construcții) caracteristic străzii/ansamblului.
c. Adâncimea medie a construcțiilor (percepută din spațiul public)
d. Volumul construcțiilor (perceput din spațiul public).

(16). Prin reglementările la nivelul UTR-urilorse pot stabili limitări ale gabaritelor
construcțiilor/extinderilor și condiții în care se poate admite depășirea valorilor-limită.

(17). Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, regimul de
înălţime şi volumul caracterizează construcţia. Fiecare dintre aceste valori trebuie să
fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament.

(18). Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să conducă la
posibilitatea unei construcţii de a atinge în mod simultan valorile maxime permise.

(19). Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici
urmează condițiile de la cap. I.2.2.

(20). În cazuledificării de noi construcţii precedate de desfiinţarea de construcţii existente
se va impune respectarea pentru noua construcţie a indicilor stabiliţi prin prezentul
Regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de desfiinţare.
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II.6.3 IMAGINE ARHITECTURALĂ; FINISAJE EXTERIOARE; CULORI

(21). Este interzisa utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianta,
gresie, tapet etc) la exterior.

(22). Este interzisă utilizarea elementelor decorative de proastă factură, fals artistice
(exemple: baluștri, colonițe, turnulețe, amestecuri diverse de stiluri arhitecturale,
pastișe, imitarea stilurilor istorice) care crează o imagine inadecvată locului.

(23). La clădirile existente se va evita eliminarea decoraţiilor specifice perioadei de edificare
a construcției (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri etc) cu ocazia renovării
sau a reabilitării termice.În cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor
îngloba, de regulă, în conceptul general.

(24). Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.
(25). In vederea păstrării peisajului cultural local, alături de volumetria simplă a

construcțiilor se va face apel la:
a. utilizarea unor elemente specifice: prispe, geamlâcuri (reinterpretate, funcție de

amplasament, în manieră modernă)
b. acoperișuri cu volumetrie simplă, cu pante reduse caracteristice; se recomandă

învelitorile cu olane, sau țiglă trasă, specifice zonei;
c. utilizarea lutului - material de construcție tradițional (și totodată „ecologic” deci

din nou la modă!)
d. utilizarea pietrei (în special varietăți de calcare din cariere din zonă) pentru

construcție (în principal pentru infrastructură, socluri), finisaje (pardoseli,
placaje), amenajări exterioare (pavaje, ziduri, elemente de decor ș.a.)

e. utilizarea altor materiale naturale tradiționale:lemn, nuiele, stuf.
(26). Anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu

clădirea principală.
(27). Pentru alegerea culorii fațadelor se vor avea în vedere următoarele criterii:

a. Dimensiunea: în cazul suprafeţelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai
deschise

b. Vecinătatea:
i. alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate
ii. spațiile verzi sunt elemente cromatice de care se va ține seama la alegerea

culorilor
c. Lumina: în cazul fațadelor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori

saturate
d. Elementele arhitecturale: propunerile de zugrăvire a fațadelor trebuie corelate

cu geometria și elementele fațadei
(28). Utilizarea culorilor saturate, stridente este interzisa pentru finisajele exterioare de

suprafață în zonele verzi.
(29). Pentru finisajele exterioare de suprafață (pereți, soclu) se va utiliza, funcție de

caracterul zonei, paletarul din Tabelul 7 sau dinTabelul 8.
(30). Evidențierea unor porțiuni de fațadă/ elemente arhitecturale prin culoare se va putea

face:
a. Utilizând albul
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b. Utilizând alte culori din paletarul de culori de bază admis în zonă(vezi alin.(29))
c. Utilizând culoare din paletarul din Tabelul 9, cu precizarea că utilizarea

culorilor de accent este limitată prin prezentul regulament funcție de
specificul subzonei/UTR-ului.

(31). Pentru platformele industriale sau zone comerciale compacte amplasatela marginea
localitatii este permisă utilizarea culorilor intense din Tabelul 9 pentru finisajele
exterioare de suprafață, la construcții izolate cu condiția utilizării unor materiale
moderne, de bună calitate.

(32). Acoperirea construcțiiilor poate fi în pantă (cu șarpantă) sau plată (cu terasă).
(33). Învelitorile în pantă vor respecta următoarele condiții:

a. Panta învelitorii va fi cuprinsă între 11° și 45° (20%-100%), cu recomandare de
încadrare între 15° și 35° (25%-70%).

b. Prin excepție de la lit.a, în cazul mansardelor se poate admite majorarea
pantelor până la ce mult 60° (133%)

c. Nu este recomandată utilizarea lucarnelor, acestea nefiind caracteristice
zonei; pentru luminarea spațiilor din mansarde se vor folosi ferestre în planul
acoperișului (tip „velux”).

d. Este recomandată utilizarea învelitorilor ceramice tradiționale în zonă – olane,
țiglă trasă. Învelitorile ceramice vor fi neglazurate și, de regulă, fără adaosuri
de coloranți.

e. Se admite utilizarea materialelor moderne de bună calitate, rezistente la
condițiile zonei, cu finisaj mat – numai funcție de caracterul zonei (specificul
UTR-ului).

f. Nu se admit pentru realizarea învelitorilor materiale atrălucitoare (precum
tabla de aluminiu) sau materiale cu finisaje lucitoare, cu efect de orbire sub
incidența razelor solare, sau care pot afecta siguranța zborurilor.

g. Sunt interzise materialele cu finisaje bicolore/ în degrade.
h. Pentru UTR-urile cu caracter de centralitate și rezidențial se admit

următoarele tipuri de învelitori în pantă, în afara celor tradiționale:
i. Tip țiglă/ olane: tiglă metalică, țiglă de beton, solzi din fibrocimentși

alte asemenea
ii. Materiale în foi metalice plane sau în solzi: tablă plană zincată, tablă

plană vopsită;
iii. Panouri metalice profilate sunt nerecomandate în zona rezidențială;se

pot eventua admite panourile din tablă cutată cu cute mici74, vopsită
iv. Învelitori din elemente plane suprapuse: învelitorile din fibrociment,

tip ardezie se admit la toate tipurile de construcții; utilizarea
materialelor tip șindrilă bituminoasă nu este recomandată dar poate fi
admisă pentru locuințe individuale și construcții anexă; învelitorile din
materiale polimerice se poate admite numai pentru construcții anexă;

v. Învelitorile cu membrane și pelicule hidroizolante: numai pentru
construcții cu forme speciale cu acoperișuri cu forme speciale,

74 Cute cu înălțime maximă de 15 milimetri la distanță de 100-150 milimetri
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justificate de programul unicat, cu potențial identitar pentru oraș75

(instituții publice cu caracter reprezentativ, clădiri din domeniul
turismului și agrementului și alte asemenea).

vi. Învelitori din materiale locale, tradiționale – snopi de paie sau stuf.
i. Nu se admit pentru realizarea învelitorilor din zonele rezidențiale:

i. materiale moderne cu durabilitate scăzută precum materialele
plastice

ii. foi și panouri ondulate, foi și panouri cutate cu cute mari/ adânci
(specifice construcțiilor industriale)

j. Gama de culori admise pentru învelitorile din zona centrală și zonele
rezidențiale este cuprinsă în Tabelul 10.

k. Pentru UTR-urile cu caracter industrial se admit următoarele tipuri de
învelitori în pantă:

i. Toate tipurile de învelitori admise în zonele rezidențiale
ii. Panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate, inclusiv panouri

prefabricate, finisate prin vopsire în culori mate
iii. Panouri nemetalice profilate
iv. Elemente plane suprapuse;
v. Învelitorile cu membrane și pelicule hidroizolante

l. Pentru învelitorile din UTR-urile cu specific industrial se va utiliza paletarul din
Tabelul 10; prin excepție, în cazul construcțiilor la care utilizează culoridin
paletarul din Tabelul 9 pentru finisajele exterioare de suprafață, în condițiile
alin.(31), din considerente de armonizare coloristică, se admite utilizarea
aceleiași culori și pentru învelitoare.

(34). Pentru tâmplărie și alte elemente aparente din lemn se admite lemnul natur
(baițuit+lăcuit) - vezi Fig. 8 - sau vopsit în culori adecvate din Tabelul 11.

(35). Se admite, pentru elementele menționate la alin.(34), utilizarea înlocuitorilor de bună
calitate (PVC, aluminiu etc), cu finisaj exterior similar lemnului, potrivit Fig. 8 sau
potrivit paletaruluidin Tabelul 11. Prin excepție, pentru tâmplăria construcțiilor din
zonele industriale se poate admite utilizarea paletarului din Tabelul 9.

(36). Pentru elemente lineare metalice (grilaje, elemente de fier forjat etc), inclusiv pentru
împrejmuiri și structuri publicitare se va utiliza paletarul din Tabelul 12.

(37). Prevederile prezentului capitol vor fi detaliate după caz în cuprinsul regulamentului.

Culoare de bază finisaje suprafață -
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

1. Pure white 9010 S 0603-G80Y 240-237-225 0-1-6-6

2. Cream 9001 S 0804-Y30R 250-244-227 0-3-9-9

3. Oyster white 1013 S 1005-Y30R 227-217-198 0-3-12-12

4. Ivory 1014 S 1515-Y10R 221-196-154 5-20-50-0

75Vezi Strategia de dezvoltare spațială în volumul Memoriu general
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Culoare de bază finisaje suprafață -
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

5. Beige 1001 S 2020-Y20R 204-176-131 0-14-36-20

6. Green beige 1000 S 2020-Y 201-187-136 0-7-32-21

7. Light ivory 1015 S 1010-Y20R 230-214-144 0-5-30-10

8. RAL_Design 090-90-30 S 0520-Y 248-233-176 0-6-29-3

9. RAL_Design 080-90-20 S 0510-Y20R 250-232-196 0-7-22-2

10. RAL_Design 110 90 10 S 0907-G60Y 226-228-208 1-0-9-11

11. Grey white 9002 S 1502-Y 214-213-202 0-0-6-16

12. Pebble grey 7032 S 3005-G80Y 184-183-153 0-2-11-29

13. Silk grey 7044 S 2502-Y 202-196-176 0-0-15-30

14. Papyrus white 9018 S 2002-G50Y 200-203-196 10-5-15-10

15. Agate grey 7038 S 3005-G20Y 195-195-195 30-10-20-20
Tabelul 7 Paletar pentru culori de bază pentru finisaje de suprafață în UTR-uri în care predomină locuirea, nominalizate în
regulament

Culoare de bază finisaje suprafață -
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

1. Pure white 9010 S 0603-G80Y 240-237-225 0-1-6-6

2. Cream 9001 S 0804-Y30R 250-244-227 0-3-9-9

3. Oyster white 1013 S 1005-Y30R 227-217-198 0-3-12-12

4. Ivory 1014 S 1515-Y10R 221-196-154 5-20-50-0

5. Light ivory 1015 S 1010-Y20R 230-214-144 0-5-30-10

6. RAL_Design 090-90-30 S 0520-Y 248-233-176 0-6-29-3

7. RAL_Design 080-90-20 S 0510-Y20R 250-232-196 0-7-22-2

8. Green beige 1000 S 2020-Y 201-187-136 0-7-32-21

9. Beige 1001 S 2020-Y20R 204-176-131 0-14-36-20

10. Sand yellow 1002 S 2030-Y10R 205-170-109 0-17-47-20

11. RAL_Design 070-80-40 S 1030-Y30R 239-188-128 0-21-46-6

12. Pebble grey 7032 S 3005-G80Y 184-183-153 0-2-11-29

13. Silk grey 7044 S 2502-Y 202-196-176 0-0-15-30

14. Grey white 9002 S 1502-Y 214-213-202 0-0-6-16

15. RAL_Design 110 90 10 S 0907-G60Y 226-228-208 1-0-9-11

16. RAL_Design 100 90 20 S 1015-G80Y 225-222-179 0-1-20-12
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Culoare de bază finisaje suprafață -
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

17. RAL_Design 110 90 30 S 0520-G60Y 222-231-172 4-0-26-9

18. RAL_Design 130 90 20 S 0520-G20Y 205-234-201 12-0-14-8

19. RAL_Design 140 70 20 S 2020-G20Y 159-189-159 16-0-16-26

20. Pastel green 6019 S 1020-G30Y 182-206-172 12-0-17-19

21. RAL_Design 170-90-05 S 0907-B80G 217-229-224 5-0-2-10

22. RAL_Design 210 90 10 S 0515-B20G 194-228-232 16-2-0-9

23. RAL_Design 230-80-15 S 1020-B 172-208-222 23-6-0-13

24. RAL_Design 250 80 15 S 1020-R80B 181-201-221 18-9-0-13

25. RAL_Design 360-80-10 S 1510-R20B 214-194-199 0-9-7-16

26. RAL_Design 010-90-05 S 0507-R20B 236-223-225 0-6-5-7

27. Telegrey 4 7047 S 1500-N 208-208-208 0-0-5-20

28. Papyrus white 9018 S 2002-G50Y 200-203-196 10-5-15-10

29. Light grey 7035 S 2002-B50G 185-196-195 3-0-0-23

30. Agate grey 7038 S 3005-G20Y 195-195-195 30-10-20-20
Tabelul 8 Paletă extinsă de culori de bază pentru finisaje exterioare de suprafață în UTR-uri în care predomină alte utilizări
decât locuirea (nominalizate în regulament)

Nr.
crt. Culoare de accent - denumire RAL COD RAL/

RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

1. Light green 6027 S 2020-B70G 132-195-190 31-0-3-27

2. Mint turquoise 6033 S 4030-B70G 72-135-127 47-0-6-47

3. Patina green 6000 S 5030-G 59-116-95 49-0-18-55

4. RAL_Design 110 80 50 S 1050-G50Y 189-206-107 8-0-48-19

5. Saffron yellow 1017 S 1050-Y30R 246-169-80 0-40-100-0

6. Sulfur yellow 1016 S 0570-G80Y 241-221-56 0-4-77-9

7. Pastel yellow 1034 S 2050-Y30R 230-157-81 0-32-65-10

8. Brown beige 1011 S 4030-Y30R 171-129-79 0-25-54-33

9. Grey beige 1019 S 4010-Y30R 164-143-122 0-15-40-45

10. Ochre yellow 1024 S 3040-Y10R 181-144-75 0-20-59-29

11. Olive yellow 1020 S 4020-G90Y 153-153-080 1-5-30-40

12. Yellow grey 7034 S 5010-G90Y 143-139-102 5-5-40-40

13. Concrete grey 7023 S 5005-G50Y 127-128-118 1-0-8-50
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Nr.
crt. Culoare de accent - denumire RAL COD RAL/

RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

14. Stone grey 7030 S 4502-Y 145-142-133 0-2-8-43

15. Silver grey 7001 S 4005-R80B 141-150-157 10-4-0-38

16. Pastel turquoise 6034 S 3020-B50G 124-173-172 28-0-1-32

17. Pastel blue 5024 S 3030-B 96-147-172 60-20-5-20

18. Pigeon blue 5014 S 4020-R80B 104-124-150 31-17-0-41

19. Pastel violet 4009 S 3020-R30B 157-133-146 0-15-7-38

20. Antique pink 3014 S 2040-R 201-115-117 0-43-42-21

21. Salmon orange 2012 S 2060-Y70R 209-101-78 0-52-63-18

22. Red orange 2001 S 2570-Y60R 182-72-28 0-60-85-29

23. Pastel orange 2003 S 1070-Y50R 240-120-41 0-50-83-6

24. Beige red 3012 S 3030-Y60R 198-132-109 0-50-50-20

25. Brown red 3011 S 4550-Y90R 119-36-36 0-70-70-53
Tabelul 9 Culori admiselimitat, pentru accente, funcție de reglementările specifice UTR-urilor

Nr.
crt.

Culoare învelitori-
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.

CMYK Observații

1. Beige red 3012 S 3030-Y60R 198-132-109 0-50-50-20 Țiglă

2. RAL_Design 050 60 50 S 2050-Y60R 208-121-78 0-42-63-18 Țiglă

3. Orange brown 8023 S 4050-Y50R 160-87-41 1-46-74-37 Țiglă

4. Clay brown 8003 S 6030-Y40R 124-75-39 0-40-69-51 Țiglă

5. Beige brown 8024 S 6020-Y50R 118-80-56 0-32-53-54 Toate

6. Copper brown 8004 S 5040-Y60R 138-73-49 0-47-64-46 Toate

7. Red brown 8012 S 6030-Y80R 100-51-43 0-49-57-61 Toate

8. Terra brown 8028 S 8010-Y30R 79-58-42 0-27-47-69 Toate

9. Grey beige 1019 S 4010-Y30R 164-143-122 0-15-40-45 Tablă

10. Silk grey 7044 S 2502-Y 202-196-176 0-0-15-30 Tablă

11. Stone grey 7030 S 4502-Y 145-142-133 0-2-8-43 Tablă

12. Light grey 7035 S 2002-B50G 185-196-195 3-0-0-23 Tablă

13. (Pearl copper) 8029 S 5040-Y60R 125-64-49 0-49-61-51 Tablăcupru(constr.
reprezentative)

Tabelul 10 Paleta de culori pentru invelitori
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Fig. 8 Finisaje transparente pentru elemente din lemn (baițuire, lăcuire) - exemplificare

Nr.
crt.

Culoare tâmplărie, elemente lemn -
denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.CMYK

1. Pure white 9010 S 0603-G80Y 240-237-225 0-1-6-6

2. Brown beige 1011 S 4030-Y30R 171-129-79 0-25-54-33

3. Oxide red 3009 S 6030-Y80R 102-48-41 0-53-60-60

4. Brown red 3011 S 4550-Y90R 119-36-36 0-70-70-53

5. Coral red 3016 S 3060-Y80R 164-60-48 0-63-71-36

6. Red brown 8012 S 6030-Y80R 100-51-43 0-49-57-61

7. Nut brown 8011 S 7020-Y60R 88-56-38 0-36-57-65

8. Mahogany brown 8016 S 8010-Y70R 75-43-32 0-43-57-71

9. Patina green 6000 S 5030-G 59-116-95 49-0-18-55

10. Moss green 6005 S 7020-G 16-66-50 76-0-24-74
Tabelul 11 Paletă de culori pentru vopsitorii la tîmplării, elemente din lemn și alte elemente liniare și/ sau decorative

Nr.
crt.

Culoare împrejmuiri, balustrade
metalice- denumire RAL

COD RAL/
RAL DESIGN Coresp.NCS Coresp.RGB Coresp.

CMYK

1. Pearl copper (metalic) 8029 (S 5040-Y60R) 125-64-49 0-49-61-51

2. Pearl mouse grey (metalic) 7048 (S 6000-N) 128-123-115 0-4-10-50

3. Platinium grey 7036 S 4502-R 127-118-121 10-10-10-40

4. Graphite black 9011 S 8500-N 39-41-43 9-5-0-83

5. Black brown 8022 S 9000-N 26-22-24 0-15-8-90

6. Red brown 8012 S 6030-Y80R 100-51-43 0-49-57-61

7. Moss green 6005 S 7020-G 16-66-50 76-0-24-74

8. Patina green 6000 S 5030-G 59-116-95 49-0-18-55

9. Grey beige 1019 S 4010-Y30R 164-143-122 0-15-40-45

10. Beige grey 7006 S 6005-Y20R 117-106-93 0-9-21-54
Tabelul 12 Paletar de culori pentru finisarea elementelor lineare metalice

(38). În cazul utilizării materialelor naturale pentru finisajele exterioare (piatră, ceramică,
lemn) se admit variații de culoare datorate naturii materialelor, pornind de la culorile
admise potrivit paletarelor din Tabelul 8, Tabelul 10, Tabelul 11 și Fig. 8.
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II.6.4 VITRINE

(39). Ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un
design de bună calitate, adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de
foarte bună calitate, indiferent căsunt de tip tradiţional (lemn) sau modern (oţel,
aluminiu, sticlă structurală etc).

(40). In golul faţadei destinat vitrinei se poate include şi firma în situaţiile în care
amplasarea acesteia pe faţadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale.

(1). La clădirile cu mai multe vitrine, intervenţiile asupra acestora vor urmări conservarea/
refacerea unităţii expresiei arhitecturale.

(41). Sticla vitrinelor va fi de tip transparent, incolor.
(42). Amplasarea de reclame, afişe, autocolante, anunturi, firme pe sticla vitrinelor, în

exterior sau interior, e interzisă. Obiectele expuse în vitrină se vor amplasa la
minimum 10 cm de la sticlă.

(43). Vitrinele vor fi în mod obligatoriu iluminate cel puţin pe perioada de funcţionare a
iluminatului public. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii în
iluminarea vitrinelor.

(44). Poziţionarea de vitrine sau alte elemente de expunere a mărfurilor, mobile / provizorii
pe faţade, pe porţi sau în faţa clădirilor este interzisă.

(45). Pentru vitrinele aferente unor spaţii în interiorul cărora vederea din spaţiul public nu e
dezirabilă, se va amplasa un ecran translucid la minimum 30 cm de la suprafaţa sticlei,
iar interspaţiul rezultat se va utiliza pentru expunere sau se va amenaja (plante, flori
etc),funcţie de specificul activităţii.

(46). Vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură (firme de pompe funebre,
comerţ cu produse şi materiale specifice etc) vor fi în mod obligatoriu dublate de
ecrane translucide iar uşile de acces vor fi astfel realizate încât vederea în interior din
spaţiul public să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente - obiecte,
materiale, coroane etc, legate de specificul acestor activităţi e interzisă.Manevrarea
acestora se va face exclusiv în locuri închise - încăperi, ganguri, incinte, fără
posibilitatea de a fi observate din spaţiul public, de către colocatari sau de pe parcelele
învecinate.

(47). Documentaţiile pentru autorizarea construirii vitrinelor vor cuprinde în mod
obligatoriu întreaga faţadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate
elementele prezente (arhitecturale, firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi
etc).
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II.7 REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI
ÎMPREJMUIRI.

II.7.1 PARCAJE

(1). Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinație, necesită spații de
parcare,este permisă numai în cazul asigurării prin proiect a parcajelor necesare
funcționării construcțiilor, în afara circulaţiilor publice. Reglementarea se aplică la
autorizarea construcțiilor noi, precum și la autorizarea lucrărilor de intervenție la
construcțiile existente care au ca efect creșterea necesarului de locuri de parcare
(extinderi, schimbarea utilizării).

(2). Numărul minim de locuri de parcarecare trebuie asigurate în condiţiile alin. (1) se
stabileşte în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, potrivitnormelor din
ANEXA 9.

(3). Parcajele se vor amenaja având în vedere dezvoltarea durabila a municipiului. În acest
scop se vor avea în vedere:

a. reducerea la minim a parcajelor la sol;
b. realizarea de parcări colective (recomandabil multietajate subterane sau

supraterane) în zonele cu aflux important de utilizatori;
c. înglobarea parcărilor din incinte în construcția principală sau, după caz, în

construcții multietajate dedicate;
d. soluționarea parcajelor la sol ca parcări ecologice;
e. implementarea sistemelor de parcare inteligentă;
f. înglobarea de facilități pentru parcarea bicicletelor;
g. înglobarea în parcajele publice și în cele de uz public de mare capacitate a

facilităților pentru încărcarea autovehiculelor electrice.
(4). Pentru toate construcţiile noi amplasarea parcajelor cu spaţiile de manevră aferente

se va face în incinta proprie. Se poate admite ca variantă amenajarea parcajelor într-o
a doua incintă, deținută cu forme legale de același investitor, situată la maxim 150 m
de primul amplasament și autorizată ca parcare odată cu investiția de bază sau
anterior acesteia.

(5). Prin reglementările la nivelul UTR-urilor, în cazul existenţei unor parcaje publice sau de
uz public amenajate, dacă distanța de parcurs între parcaj și amplasament este de
maxim 250 m,se pot admite excepţii de la prevederile paragrafului (4) în următoarele
cazuri:
a. Pentruobiective publice (instituții publice, parcuri ș.a.);
b. În cazul altor utilizări decât cele de la lit.a - la intervențiile vizând construcții

existente, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
i. dispunerea construcțiilor existentenu permite amenajarea

parcajelor cu spaţiile de manevră aferente în incintă
ii. există disponibil de locuri de parcare în parcajele publice, după

asigurarea necesităților obiectivelor publice menționate la lit.a,
sau locurile de parcare se asigură în parcaje private de uz public
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(6). Alocarea locurilor de parcareîn cazurile de la alin.(5) se va face:
a. dinamic, în sistem ”parcare inteligentă”, în cazul implementării sistemului în

municipiu, caz în care, în vederea autorizării, administratorul sistemului certifică
capacitatea de a asigura locurile de parcare pentru noua investiție;

b. în sistem clasic, cualocarea de către administratorul parcajuluia unui număr de
locuri de parcare într-un interval interval orar precizat.

(7). Parcajele publice/ de uz public pot fi luate în considerare, potrivit alin.(5), numai
pentru vizitatori/ clienţi, nu şi pentru locatari sau salariaţi. Pentru locatari şi salariaţi
soluţionarea parcajelor se va realiza în toate cazurile exclusiv în incinta proprie.

(8). Prevederile alin.(5) nu aplică locurilor de parcare necesar a fi asigurate pentru
persoanele cu handicap, care vor fi amplasate la mai puțin de 50,0 m de accesul
principal sau de zonele de interes din instituții și alte clădiri de interes public.

(9). Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la 8 locuri de
parcare şi se recomandă să fie înconjurate de un gard viu de 1,20m înălţime.

(10). Pentru utilizarea eficientă a terenului se recomandă ca parcajele pentru salariaţi şi
clienţi să se înglobeze în construcţia principală sau în clădiri separate multietajate.

(11). Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafaţa unei incinte,
restul de 20% (cu excepția acceselor) fiind obligatoriu neimpermeabilizați (utilizaţi
pentru spaţii verzi plantate cu plantaţii înalteși alte suprafețe permeabile).

(12). Este interzisă amplasarea de garaje individuale (inclusiv baterii de garaje) pe domeniul
public sau privat al municipiului.

(13). În ansamblurile de locuinţe colective asigurarea necesarului de locuri de parcare se va
face:
a. în clădirea principală (de regulă în cazul ansamblurilor noi); variante: garaje

colective la subsol/subsoluri sau subsol şi parter sau pe terasă, garaje individuale
la demisol sau parter;

b. în clădiri de parcaje colective amplasate în subteran sau în clădiri multietajate. În
aceste cazuri terasa construcţiei se va amenaja, de regulă, ca spaţiu verde/loc de
joacă.

c. în parcaje colective la sol în ansamblurile noi în care se asigură necesarul
obligatoriu de spaţii verzi la sol potrivit capitolului II.7.2.

(14). Prin excepție de la prevederile alin.(13), în ansamblurile de locuinţe colective existente
se admite amplasarea parcajelor colective la sol ca soluţie provizorie, în cazul în care
amenajarea nu afectează spațiile verzi înscrise în registrul spațiilor verzi publice şi nu
impietează asupra funcţionării ansamblului şi zonei adiacente.

(15). În ansamblurile de locuinţe colective în care există deja garaje individuale amenajate
pe domeniul public sau privat al municipiului Primăria va elabora un program de
desfiinţare a acestora şi înlocuire cu una dintre soluţiile eficiente menţionate mai sus.

(16). Se vor amenaja obligatoriu parcări pentru biciclete în zona centrală, în zonele cu
concentrare de locuri de muncă, în zonele de agrementşi la obiectivele cu aflux
important de utilizatori (precum centrele comerciale), în nodurile intermodale, în
parcaje tip park & ride. Se vor amenaja spații protejate pentru depozitarea bicicletelor
în ansamblurile de locuințe colective.



B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA PUG MUNICIPUL TECUCI, JUDEȚ GALAȚI

80 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

(17). Facilitățile de parcare trebuie să includăși locuri de parcare rezervate persoanelor cu
handicap, potrivit reglementărilor legale.

(18). În scopul reducerii cantității de ape meteorice evacuate în canalizare și reducerii
insulelor de căldură se recomandă amenajarea parcajelor la sol pentru autoturisme în
sistem de parcări ecologice.

II.7.2 SPAŢII VERZI

(1). Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate,
în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din
prezentului capitol și a celor din cadrul reglementărilor subzonelor și unităţilor
teritoriale de referinţă din prezentul regulament.

(2). Pentru locuințele cu gospodării, în afara grădinii de fațadă, care va avea caracter
ornamental, se pot utiliza și alte specii de plante de cultură (legume, pepeni, arbuști
fructiferi etc).

(3). In baza Conventiei privind Diversitatea biologica ratificata prin Legea 58/1994 la
plantarea spațiilor verzi se vor exclude speciile considerate invazive; exceptii de la
aceasta regulă se admit numai în baza unui aviz de specialitate, potrivit legislatiei în
vigoare.

(4). Vegetaţia înaltă matură va fi protejată şi păstrată pe toată suprafaţa municipiului. În
acest sens, documentaţiile de urbanism (PUZ şi PUD) vor consemna în cadrul planşei
„Situaţia existentă - difuncţionalităţi” poziţia exactă, esenţa şi circumferinţa trunchiului
pentru arborii maturi existenţi în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea
lucrărilor de construire (D.T.A.C.) vor cuprinde în planul de situaţie poziţia exactă,
esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii maturi existenţi pe parcelă, inclusiv a
celor propuşi pentru tăiere, precum şi poziţia exactă şi esenţa pentru arborii propuşi
spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înţelege: arborii al căror trunchi,
măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferinţă egală sau mai mare de 50 cm.

(5). Intervenţiile asupra vegetaţiei din zonele de protecţie a monumentelor se vor face
numai cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galați.

(6). La realizarea străzilor noi, precum şi la reabilitarea străzilor pe care nu există plantaţii,
se vor planta arbori76, cu respectarea următoarelor condiţii:
a. poziţiile, sistemul de plantare şi esenţa arborilor vor fi stabilite prin

documentaţiile tehnice;
b. arborii vor avea un număr minim de trei replantări în pepinieră;
c. arborii vor avea înălţimea minimă de 2,50 m;
d. arborii vor avea circumferinţa minimă a trunchiului de 14,00 cm (măsurată la un

metru deasupra solului);
e. distanţa minimă între axul trunchiului şi poziţia reţelelor edilitare și între axul

trunchiului și aliniamentul împrejmuirilor/clădirilor va fi de 1,50 m.
(7). Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate potrivit alin.(8) de la capitolul II.7.1.

76Dacă prospectele propuse admit înființarea de aliniamente
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(8). Toate spațiile libere din incinte vor fi obligatoriu organizate ca spații verzi. Spațiile
libere sunt spații neocupate de clădiri și amenajări funcționale (circulații, parcaje,
instalații etc).

(9). Spațiile verzi din incinte vor fi include obligatoriu minim un arbore la 100 mp/spațiu
verde.

(10). In vederea creșterii suprafețelor înverzite în ansamblurile existente de locuințe
colective se va avea în vedere, pentru blocurile cu acoperire în terasă, transformarea
teraselor în terase înverzite, având în vedere ca alături de beneficiile ecologice există și
beneficii economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) şi de confort
(izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj, utilizarea spațiului ca zonă de relaxare),
cu includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor.

(11). Avand în vedere lipsa fondului forestier pe raza municipiului se recomandă:
a. realizarea în extravilan de perdele de protecție a terenurilor agricole, a

terenurilor expuse fenomenelor erozionale,a căilor de comunicație (perdele de
protecție pentru autostradă), în condițiile Legii 289/2000.

b. împăduriri ale terenurilor degradate.
(12). Pe raza municipiului Tecuci se instituie procentele minime de spații verzi, obligatoriu

de asigurat în fiecare incintă, la sol, funcție de utilizare, cuprinse în ANEXA 10.
(13). Funcție de caracteristicile UTR-ului, procentele minime de spații verzi stabilite potrivit

alineatului (12)pot fi majorate.
(14). Procentul stabilit potrivit alin. (12) constituie procent de spații plantate PSP, cu

excepția subzonelor/ UTR-urilor în care se specifică altfel.
(15). Documentațiile de urbanism PUZ/PUD vor evidenția în piesele scrise și desenate

suprafețele de spații verzi, stabilite cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
(16). Autorizarea executării construcțiilor se va face numai cu condiția includerii, în

documentația tehnică, în părțile scrise și desenate, a prevederilor referitoare la
amenajarea spațiilor verzi, cu respectarea prevederilor prezentului capitol, după cum
urmează:
a. În partea scrisă se va descrie spațiul verde, cu menționarea suprafeței ocupate la

sol și a suprafeței totale, modul de amenajare, tipuri de vegetație existentă și
propusă, instalație de întreținere, bilanț

b. Pe planul de situație se vor marca suprafețele amenajate ca spații verzi la sol și pe
construcții și vor fi incluse elemente de amenajare peisagistică: specii utilizate,
mod de amenajare și amplasare a acestora, instalație de udare/ drenare etc, bilanț,
indicatori.

II.7.3 ÎMPREJMUIRI

(1). Pentru coerența imaginii urbane,împrejmuirile la stradă vor respecta înălțimea
împrejmuirilor adiacente, dacă acestea se încadrează în prevederile prezentului capitol
și a reglementărilor la nivelul subzonelor funcţionale.

(2). Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.
(3). In cazul imobilelor situate pe artere cu trafic intens, care au utilizări ce implică

frecvența relativ ridicată a autovehicolelor combinată cu accesul controlat în incintă,
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porţile de intrare pentru autovehicule vor fi retrase de la aliniament pentru a permite
staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta fără a incomoda circulaţia pe
drumurile publice.

(4). Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe
parcelă, potrivit reglementărilor de la capitolul II.6.3.

(5). Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” sau a imitațiilor
din plastic al betonului ”decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul
public.

II.7.3.1 PRECIZĂRI PENTRU ÎMPREJMUIRILE LA LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ALTE UTILIZĂRI
CARE PRESUPUN PROTECȚIE

(6). Împrejmuirile pentru locuințe individuale și alte utilizări care presupun protecțievor
respectaurmătoarele reguli:

a. împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor aveaînălțimea minimă de
1,40 m și înălțimeamaximă de 2,00 m din care un soclu opac cu înălţimea
minimă de 0,3 m și înălțimea maximă de 0,8 m şi o parte
transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic, scânduri din lemn sau
un sistem similar, care pemite vizibilitatea în ambele direcţii și
pătrunderea vegetaţiei. Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

b. În cazul amplasamentelor situate la arterele cu nivel ridicat de zgomot
împrejmuirile descrise la lit.a se pot adapta pentru a corespunde
cerințelor de la cap.II.1.11 după cum urmează:

i. soclul opac se va realiza din materiale fonoabsorbante (sau va fi
dublat de materiale fonoabsorbante) corespunzând cerințelor
estetice ale amplasamentului

ii. partea transparentă se va realiza din panouri
fonoabsorbantetransparente sau va fi dublată cu panouri
fonoabsorbante transparente

c. Către limitele laterale și posterioare se vor amplasa împrejmuiri de regulă
opace cu înălțimea minimă de 1,80 m și înălțimea maximă de 2,50 m.

II.7.3.2 PRECIZĂRI PENTRU ÎMPREJMUIRI (DELIMITĂRI) PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE

(7). Pentrublocurile de locuitse admit numai separații cu borduri sau cu garduri vii și
eventual împrejmuiri joase, transparente (Hmax.=0,90 m) de protecție a spațiilor verzi.

(8). Prin excepție de la alin.(7), în cazul cvartalelor de blocuri cu administrare privată se pot
admite, pe limitele cvartalului, separațile de la alin.(6).

II.7.3.3 PRECIZĂRI PENTRU ÎMPREJMUIRI PENTRUSERVICII PUBLICE,UNITĂȚI COMERCIALE,
SPAȚII VERZI

(9). Pentru spații comerciale și alte servicii cu acces public, precum și pentru spații verzi
publice delimitarea parcelelor va respectă următoarele reguli:
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a. separația față de spațiul public se va face, de preferință, fără împrejmuiri,
cu borduri, garduri vii, sau cu împrejmuiri (gărdulețe) joase, transparente
(Hmax = 0,90 m);

b. In cazul în care funcțiunea impune măsuri de protecție se pot admite
împrejmuiri înalte orientate spre spaţiul public care vor avea înălțimea
minimă de 1,40m și înălțimeamaximă de 2,00m din care un soclu opac cu
înălţimea minimă de 0,3 m și înălțimea maximă de 0,8 m şi o parte
transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic, scanduri din lemn sau
un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii și
pătrunderea vegetaţiei. Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

c. Către limitele laterale și posterioare se vor amplasa, de regulă,împrejmuiri
opace cu înălțimea minimă de 1,80m și înălțimea maximă de 2,50m.

d. În cazul separației spațiilor verzi publice de instituții publice, alte obiective
cu acces public, precum și de locuințe (colective sau individuale) prin
excepție de la lit.(9).c, se recomandă separații similare celor spre spațiul
public.

e. Pentru funcțiuni protejate, în cazul amplasamentelor situate la arterele
cu nivel ridicat de zgomot, se vor utiliza împrejmuiri de tipul descris la lit.b
adaptate pentru a corespunde cerințelor de la cap.II.1.11 după cum
urmează:

i. soclul opac se va realiza din materiale fonoabsorbante (sau va fi
dublat de materiale fonoabsorbante) corespunzând cerințelor
estetice ale amplasamentului

ii. partea transparentă se va realiza din panouri
fonoabsorbantetransparente sau va fi dublată cu panouri
fonoabsorbante transparente

II.7.3.4 ZONE DE PRODUCȚIE, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE

(10). Pentru incintele de producție, de gospodărie comunală sau tehnico-edilitare precum și
pentru terenurile cu destinație specială din intravilan împrejmuirile vor avea
următoarele caracteristici:

a. Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea înălțimea minimă de
1,40 m și înălțimea maximă de 2,20 m. Împrejmuirea va fi transparentă,
din grilaj metalic, scânduri din lemn sau un sistem similar și va avea, de
regulă, un soclu opac cu înălţimea maximă de 0,8 m. Împrejmurile vor
putea fi dublate de garduri vii sau panouri translucide.

b. Către limitele laterale și posterioare se vor amplasa împrejmuiri de regulă
opace cu înălțimea minimă de 1,80 m și înălțimea maximă de 2,50 m.

c. Prin excepție de la lit.b, în cazul separației față de incinte din categoria
funcțiuni protejatesau alte instituții și servicii cu acces public separația va
fi obligatoriu opacă.
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d. Față de împrejmuirile prevăzute la lit.a-cse pot admite, în cazuri justificate,
supraînălțări de maxim 0,5 m, transparente, cu rol de protecție, verticale
sau înclinate spre incinta proprie,.
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II.8 PUBLICITATE STRADALĂ
(1). Orice mijloc de publicitate, reclamă sau afişaj poate fi instalat şi folosit potrivit

Regulamentului local de publicitate elaborat în baza Legii nr. 185/2013 privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

(2). Pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci se stabilesc zonele de publicitate
lărgită şi respectiv a zonele de publicitate restrânsă, dupa cum urmează:

a. Zona de publicitate restransa A1 – este constituita din zonele în care este
interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate cu excepția celor destinate
punerii în valoare a zonelor de interes public (Indicatoare publicitare
directionale, panouri de orientare, placute de avertizare si alte asementea
legate de utilizarea publica):

i. castrul roman și zona de protectie a acestuia, delimitate conf.PUG;
ii. monumente de for public și zonele lor de protectie;
iii. parcuri, grădini, scuaruri şi alte spaţii verzi publice amenajate cu

caracter ornamental;
iv. locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor

de locuinţe colective;
v. paduri, indiferent de forma de proprietate

b. Zona de publicitate lărgită B1: este definită de traseele drumurilor clasate
din extravilanul municipiului precum și de portiunile din intravilan în care
străbat zone cu destinație comercială și industrială : A1, A2, A3, A4, A5, A6,
G2 .

c. Zona de publicitate lărgită B2 este constituita din restul teritoriul
administrativ al municipiului Tecuci cu exceptia zonei de publicitate
restransă A1 și zonei de publicitate extinsa B1.

(3). Tipurile de mijloace de publicitate admise în fiecare zona de publicitate sunt cuprinse
în Tabelul 13.

(4). În fiecare subzonă funcțională sau, după caz, UTR există referințe legate de zona de
publicitate.
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1 Publicitate restrânsă A1 da nu77 da nu78 nu nu nu nu nu79 nu80 nu da81 nu82 nu83

2 Publicitate lărgită B1 da da da da da da da da nu84 da nu85 da da da
3 Publicitate lărgită B2 da da da da da86 nu nu da nu87 da nu88 da da da

Tabelul 13 Tipuri de mijloace de publicitate admise, pe zone de publicitate

77 Cu excepția totemurilor de informare, amplasate în afara zonelor de protecție a monumentelor de for public
78 Cu excepția celor de informare, amplasate în afara zonelor de protecție a monumentelor de for public
79 Cu excepția celor destinate promovării evenimentelor legate de obiectiv
80 Cu exceptia celor destinate promovarii turismului si evenimentelor organizate de/ cu autoritatile publice
81 Numai in scopul promovarii turismului si evenimentelor organizate de/ cu autoritatile publice
82 Cu excepția proiectelor speciale de punere în valoare a obiectivului
83 Cu excepția celor destinate promovării evenimentelor legate de obiectiv
84 Cu excepția celor amplasate la locul de desfășurare a unor evenimente publice organizate de/ cu autoritatile publice
85 Cu excepția celor amplasate pe calcane
86În zona centrală panouri /ecrane până la 4.00x3.00m de sunt admise numai în incinte și sunt interzise pe domeniul public.
87Cu excepția celor amplasate la locul de desfășurare a unor evenimente publice organizate de/ cu autoritatile publice
88Cu excepția celor amplasate pe calcane
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II.9 REGLEMENTĂRI PENTRU AMENAJAREA ŞI
UTILIZAREA SPAŢIULUI PUBLIC

II.9.1 AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC

(1). Infiinţarea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice se va realiza numai pe bază
de proiecte complexe de specialitate, ce vor viza întreaga problematică, funcţie de
destinaţia şi caracterul acestora, ca şi de situaţia locală specifică.

(2). In cazul spaţiilor destinate circulaţiei (străzi etc), se va urmări dezvoltarea cu prioritate
a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare
velo, ca şi reglementarea eficientă a circulaţiei autovehiculelor şi a parcării,
organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei.

(3). Proiectele de specialitatevor lua în considerare profilele transversale generale
reglementate în plansa de circulație.

(4). In cazul zonelor verzi, fiecare spaţiu / UTR se va aborda în integralitatea sa. Pentru
intervenţii ce implică organizarea / reorganizarea / restructurarea acestora se vor
întocmi Planuri Urbanistice de Detaliu.

(5). Pentru organizarea spaţiului public se recomandă elaborarea unui standard local,
structurat pe zone funcţionale / grupuri de unităţi teritoriale de referinţă, sau unitar
pentru întreg municipiul, prin care se va reglementa, pentru situaţiile comune,
utilizarea de:

a. detalii de amenajare personalizate, ce devin specifice municipiului
b. tipuri de materiale (natură, formă, dimensiuni, culori, calitate, dispunere)
c. tipuri / seturi de mobilier urban
d. sisteme şi seturi de corpuri de iluminat
e. seturi de elemente vizibile ale infrastructurii edilitare
f. seturi de elemente ale infrastructurii de transport în comun (staţii,

indicatoare, marcaje)
g. specii vegetale (soiuri de arbori, arbuşti, garduri vii etc) şi modalităţi de

dispunere a acestora

II.9.2 UTILIZAREA COMERCIALĂ A SPAŢIULUI PUBLIC

(1). Utilizarea comercială a spaţiului public va fi reglementată detaliat prin Hotărâri ale
Consiliului Local, cu observarea prevederilor prezentului Regulament.
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II.9.2.1 UTILIZAREA COMERCIALĂ PERMANENTĂ

CHIOŞCURI PENTRU DIFUZAREA PRESEI , PENTRU FLORI ETC

(2). Amplasarea de chioşcuri se va face în cadrul proiectelor complexe de înfiinţare,
reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice, cu următoarele condiţii:

a. să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto,
vizibilitatea necesară siguranţei traficului

b. să se încadreze în categoria construcţiilor provizorii (să nu aibă fundaţii,
să fie construite ca obiecte independente, ce pot fi amplasate / ridicate
de pe amplasament ca atare)

c. solutia constructivă să fie de asa natura încât să nu aplice sarcini
concentrate asupra pavajului care să duca la deteriorarea acestuia

d. să aibă o suprafaţă construită de maximum 6,0 mp
e. să fie integrate prin design unui concept unitar şi coerent pentru

imaginea urbană, alături de mobilierul urban (recomandabil realizate pe
baza unor proiecte tipizate pentru întregul municipiu / zonă)

f. să fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare
(energie electrică, și, după caz, apă și canalizare).

PUBLICITATE

(3). Publicitatea comercială se va amplasa potrivit capitolului II.8 și curespectarea
următoarelor condiţii:
a. să nu afecteze prin poziţie şi conformare fluxurile pietonale sau auto.
b. să nu afecteze vizibilitatea necesară siguranţei traficului, să nu obtureze

semnele şi indicatoarele de circulaţie, să nu intre în concurenţă cu acestea. să
respecte reglementările generale cuprinse la capitolul II.8

c. să se utilizeze, de regulă, ca suport, ediculele supraterane ale infrastructurii
edilitare urbane (ex.: posturi de transformare, staţii de reglare gaz etc) şi pe cele
aferente transportului public (staţii de transport în comun etc), fiind integrate
designului acestora. Îngeneral se recomanda, de cate ori este posibil, evitarea
amplasării unor panouri publicitare independente.

d. să nu se utilizeze lumina pulsatorie / intermitentă decat în condițiile permise
prin regulamentul local de publicitate.

e. să nu afecteze prin agresiune / distorsionare imaginea urbană, să nu obtureze
perceperea clădirilor publice sau de interes public, a infrastructurii publice
(poduri, pasaje etc).

f. elementele publicitare de tip "banner", "mash" etc, de orice tip, inclusiv cele
dispuse trasversal peste străzi se admit numai pentru publicitate
comercială/necomerciala temporară cu durata clar determinata, legata de
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evenimente sau campanii ale autorității publice sau în care autoritatea publică
este parte (de exemplu festivaluri, targuri)

g. Operatorii de publicitate sunt obligaţi să asigure întreţinerea şi repararea
sistemelor publicitare pe perioada derulării contractelor.

h. La incetarea contractului de inchiriere operatorii au au obligația să demonteze
sistemele de publicitate și să readuca terenul la starea inițială

i. Etalarea de afişe şi reclame care prezintă în mod continuat deteriorări evidente
şi crează un aspect necorespunzător al spaţiilor de publicitate duce la rezilierea
contractului de închiriere pentru spaţiul publicitar, incheiat cu primaria.

j. În situaţia în care panourile se vor amplasa în zone amenajate/neamenajate dar
destinate ca spaţii verzi operatorul de publicitate va stabili, de comun acord, cu
operatorul serviciului de intreţinere a spaţiilor, condiţiile pe care le implică
obligaţia de întreţinere a panourilor (curăţare, schimbare postere, etc.)

k. În zonele de protecție ale monumentelor (existente și propuse) orice forma de
publicitate va trebui să aiba și avizul Directiei de cultura a judetului Galați.

II.9.2.2 UTILIZAREA COMERCIALĂ TEMPORARĂ

TERASE SEZONIERE PE DOMENIUL PUBLIC

(4). Terasele pentru alimentaţie publică se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor
complexe de înfiinţare, reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi
amplasate şi prin autorizare directă, cu următoarele condiţii:

a. Să aibă caracter sezonier;
b. să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto,

vizibilitatea necesară siguranţei traficului. Gabaritele traseelor adiacente
libere pentru deplasarea pietonilor vor fi de minim:

i. 2,25 m în zona centrală și pe traseele de acces la obiective
generatoare de aglomerație (precum stadioane);

ii. 1,50 m în afara zonelor de la punctul i;
c. să fie extensia unor spaţii comerciale de acelaşi profil al căror acces să fie

la o distanţă de maximum 10 m de acestea;
d. să fie asigurate grupurile sanitare necesare funcţionării terasei în cadrul

spaţiului comerciala cărui extensie este terasa;
e. mobilierul (mese, scaune, umbrele) să fie amplasat direct pe pavaj (fără

podiumuri) şi să fie strâns în afara orarului de funcţionare;
f. să nu se amplaseze în cadrul acestora utilaje (frigidere, vitrine frigorifice

etc);
g. eventualele elemente de delimitare vizuală vor fi mobile, amplasate

direct pe pavaj (fără podiumuri) pentru a fi strânse în afara orarului de
funcţionare;
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h. setul de mobilier urban să fie de bună calitate;
i. să nu se utilizeze sisteme de sonorizare, să nu se difuzeze muzică,

emisiuni TV, video etc. audibile în afara perimetrului strict al terasei;
j. sezonul şi orarul de funcţionare etc să fie reglementate prin Hotărâri ale

Consiliului Local.

COMERŢ OCAZIONAL

(5). Comerțul ocazional se va desfăşura pe perioade determinate, planificate, saptămânal
(tip târguri de produse tradiționale și piețe volante), cu ocazia sărbătorilor sau a unor
evenimente publice, cu următoarele condiţii:

a. spaţiile urbane destinate acestui scop să fie rezervate şi reglementate
prin decizii ale autorității locale;

b. chioşcurile şi tarabele să fie amplasate astfel încât să nu afecteze prin
poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară
siguranţei traficului;

c. să fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare
(energie electrică, apă sau canalizare)

d. designul obiectelor să fie de bună calitate şi integrat într-un concept
unitar pentru evenimentul respectiv.

(6). Comerţul ambulant pe spaţiul public e interzis.

APROVIZIONARE

(7). Aprovizionarea de orice tip, care implică oprirea / staţionarea autovehiculelor de
transport pe domeniul public (suprafeţe carosabile sau pietonale), în zona centrală a
municipiului, pe artere cu trafic auto sau pietonal intens, se va face după un orar
stabilit şi în condiţiile impuse prin Hotărâre a Consiliului Local cu avizul
administratorului drumului.

II.9.3 UTILIZAREA NECOMERCIALĂ A SPAŢIULUI PUBLIC

II.9.3.1 INFRASTRUCTURA PUBLICĂ (EDILITARĂ, DE TRANSPORT PUBLIC ETC)

(1). Infrastructura edilitară se va introduce în subteran (cabluri, tubulatură etc), potrivit
prevederilor cap. II.4.

(2). Pe spaţiile publice importante (zona centrală a municipiului, artere cu trafic auto sau
pietonal intens) elementele nodale ale reţelelor (puncte de racord şi distribuţie, de
transformare etc) vor fi introduse în subteran sau vor fi înglobate în clădirile pe care le
deservesc.

(3). În cadrul celorlalte spaţii publice, elementele nodale ale reţelelor pot fi amplasate
suprateran independent, eventual pe suprafeţe adiacente spaţiilor verzi sau cu altă
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folosinţă, cu condiţia să nu afecteze fluxurile pietonale, de biciclişti, auto, prin
îngustarea locală a trotuarelor, pistelor de biciclete, carosabilului.

(4). Stâlpii de de semnalizare rutieră nu vor putea fi utilizaţi pentru alte scopuri, precum
suspendarea de cabluri; stâlpii de iluminat public vor putea fi utilizați pentru
amplasarea mijloacelor de publicitate numai în condițiile stabilite prin regulamentul
local de publicitate.

(5). Staţiile de transport public se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor complexe
de înfiinţare, reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi amplasate
şi prin autorizare directă, pe baza unor studii locale de amenajare, cu condiţia să nu
afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară
siguranţei traficului. Gabaritul traseelor adiacente libere pentru deplasarea pietonilor
va fi de minim:

a. 2,25 m în zona centrală și pe traseele de acces la obiective generatoare
de aglomerație (precum stadioane)

b. 1,00 m în afara zonelor de la punctul a.

II.9.3.1 PUBLICITATE NECOMERCIALĂ

(6). Publicitatea necomercială vizează popularizarea unor evenimente importante pentru
comunitate (culturale - festivaluri, spectacole deosebite, congrese ştiinţifice, târguri
etc, sociale - congrese, întruniri, campanii electorale etc).

(7). Publicitatea necomercială e admisă pe tot teritoriul municipiului, în limitele unor
reglementări de ordin general sau punctuale, pentru fiecare eveniment, emise de
Consiliul Local / Primărie, cu respectarea prevederilor de la capitolul II.8 și a
regulamentului local de publicitate.

II.9.3.2 EVENIMENTE ÎN SPAŢII PUBLICE

(8). Evenimentele organizate în spaţiile publice - festivaluri de orice profil, târguri (de
sărbători, specializate), concerte, proiecţii de filme, întruniri, meetinguri şi
demonstraţii publice, alte activităţi de tip necomercial organizate de instituţii publice
sau private, sunt admise cu următoarele condiţii:
a. să fie autorizate şi să se desfăşoare conform legislaţiei în vigoare
b. să dispună de un plan de organizare operaţională şi spaţială aprobat de Primăria

municipiului, prin care să se reglementeze detaliat condiţiile concrete de
desfăşurare ale evenimentului, ca şi modalitatea de amenajare temporară a
spaţiului public - tipurile şi dispunerea mobilierului urban, a aparaturii (sisteme
de iluminat, de sonorizare, de proiecţie etc), a mobilierului, publicităţii etc.

c. să nu afecteze / deterioreze amenajările permanente ale spaţiului public.
d. să existe posibilitatea de racordare la utilităţile necesare (energie electrică, apă,

canalizare)
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III. PRESCRIPȚII PENTRU TERENURILE SITUATE ÎN
EXTRAVILAN

III.1TERENURI DESTINATE AGRICULTURII

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢ I: CARACTERUL ZONEI

ARTICOLUL 1. CARACTERIZARE GENERALĂ; COMPONENTA

Cuprinde terenuri agricole din extravilan:

 Terenuri arabile
 Livezi și vii
 Pajiști (pășuni și fânețe)

Amplasare: în extravilan

ARTICOLUL 1. FUNCȚIUNE DOMINANTA

Producție agricolă

ARTICOLUL 2. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

Sedii ale exploatațiilor agricole.

CAPITOLUL I. UTIL IZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI ADMISE

(1) cultivarea plantelor pentru consum și tehnice
(2) pajiști
(3) livezi, vii
(4) sere, solarii, ciupercării
(5) pepiniere
(6) perdele de protectie
(7) Împăduriri

ARTICOLUL 4. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

(1) Este permisă amenajarea și modernizarea drumurilor publice și înființarea de drumuri
noi în condițiile legii

(2) Este permisă amplasarea lucrărilor edilitare de interes public în condițiile legii
(3) Terenurile agricole din teritoriul administrativ al municipiului se supun prevederilor art.

3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi
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amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile
stabilite prin lege).

(4) Anexe ale exploatărilor agricole din extravilan: construcții destinate depozitării
produselor agricole, a uneltelor, platforme pentru depozitarea îngrășămintelor, bazin de
retenție a apelor meteorice etc, care nu ocupa mai mult de 5% din suprafața
exploatației agricole.

(5) Pentru exploatații agricole comerciale89 este permisă amplasarea unor sedii de fermă și
anexe necesare exploatarii agricole care nu ocupa mai mult de 5% din suprafața
exploatației agricole.

(6) Autorizarea construcțiilor de sedii de ferma și anexe necesare exploatarii agricole se
poate face după cum urmează:

6.1 Direct, în baza prezentului regulament în cazul sediilor exploatațiilor agricole cu acces
direct din drumurile vicinale existente și posibilitate de branșare din reteaua electrică
existentă sau cu realizarea autonomiei energetice prin proiect, pentru incinte cu
suprafața de maxim 500 mp reprezentând cel mult 5% din suprafața exploatațiilor
agricole, în cazul în care sediul de fermă nu include construcții și amenajări care au o
zonă de protecție sanitară ce nu depășește limitele exploatației, cuprinzând:

 Locuințe permanente pentru personalul fermei: locuințe individuale și colective
mici

 Locuințe sezoniere pentru personalul fermei
 Birouri și alte spații administrative
 anexe destinate garajelor, depozitării, pazei
 anexe pentru desfășurarea activității exploatației agricole: silozuri, pătule, magazii,
 grajduri pentru numărul maxim de animale admise în gospodării conf.OMS

119/201490 și anexe
 parcaje
 spații verzi

6.2 Direct, în baza prezentului regulament în cazul anexelor exploatațiilor agricole cu
acces direct din drumurile vicinale existente pentru construcții și amenajări ce
însumează maxim 500 mp reprezentând maxim 5% din suprafața exploatației agricole
și nu includ construcții și amenajări care au o rază de protecție sanitară ce depășeste
limitele exploatației agricole situate în extravilan:

 Anexe provizorii ale exploatărilor agricole
 Spații de garare și întreținere a utilajelor agricole
 Magazii de unelte, depozitare produse agricole

89Potrivit prevederilor art.5 din Ordonanța de Guvern nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
90 Vezi extrase la punctul Anexe de creștere a animalelor în gospodării din ANEXA 14
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 Grajduri pentru maxim 50 UVM sau alte anexe ale exploatațiilor agricole care
necesită zone de protecție sanitară, dacă zona de protecție sanitară nu afectează
incinte cu alte utilizări decât cea agricolă

6.3 Pe baza planurilor urbanistice zonale, incluzând zonarea teritoriului exploatației
agricole, aprobate în condițiile legii, și zone de protecție sanitară pentru sediile de
fermă și anexele exploatațiilor agricole care nu se încadrează în prevederile de la
alineatele 6.1-6.2.

(7) Amplasarea fermelor care pot produce efecte de poluare a mediului, poate fi permisă pe
baza unor studii ecologice, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi
sănătate publică, cu respectarea zonelor de protectie față de locuințe și alte functiuni
protejate. Zonele de protectie vor fi inscrise în planul urbanistic zonal care va stabili
reglementările în baza cărora se va putea emite autorizatia.

(8) Inserția în teren agricol a incintelor destinate producției agroindustriale, altele decât
cele descrise la alin. (6) este posibilă cu reglementarea prin PUZ, care să reglementeze
inclusiv zona de protecție sanitară.

(9) Este admisă amplasarea parcurilor eoliene, cu elaborarea unui PUZ care să
reglementeze amplasarea turbinelor și anexelor, soluționarea acceselor și racordarea la
utilități precum și trasarea zonelor de siguranță, numai în zonele în care amplasarea nu
este restricționată de A.A.C.R. sau M.Ap.N. (vezi planșele re reglementări)

(10) Este admisă amplasarea parcurilor fotovoltaice numai în zonele în care amplasarea
nu este restricționată de A.A.C.R. sau M.Ap.N. (vezi planșele re reglementări); se
recomandă ca soluția de amplasare să permită utilizarea terenului ca pajiște;
reglementarea amplasării se face printr-un PUZ care va reglementa soluționarea
acceselor și racordarea la utilități, organizarea încintei, amplasarea anexelor; prin
excepție, amplasarea parcurilor fotovoltaice pe terenuri cu destinație pajiști poate fi
făcută fără reglementarea prin PUZ dacă soluția nu implică scoateri definitive din
circuitul agricol (nu se crează drumuri, nu se amplasează construcții anexe iar terenul se
folosește în continuare ca pajiște)

ARTICOLUL 5. UTILIZĂRI INTERZISE

 oricare alte utilizări decât cele prevăzute la articolele 4 și 5
 lucrări de terasament de natură să provoace destabilizarea terenului
 orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice

ARTICOLUL 6. INTERDICTII TEMPORARE

(1) Sunt interzise construcțiile în zonele intersecțiilor ce necesită amenajare potrivit
planșelor de reglementări până la elaborarea și aprobarea proiectului de circulație
de către primarie și administratorul drumului. După elaborarea proiectului de
amenajare pe zonele afectate de lucrări se aplică prevederea de la art.8 alin.(8).
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(2) Este interzisă autorizarea construcțiilor și amenajărilor prevăzute la articolul 5,
alineatele 6.3, (7)÷(10) fără elaborarea și aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale.

ARTICOLUL 7. INTERDICTII PERMANENTE, SERVITUȚI DE UTILITATE
PUBLICĂ

(1) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor
înscrise ca atare în registrul agricol fără recuperarea anticipată din terenuri
neproductive/ neagricole, potrivit legii91

(2) Este interzisă amplasarea de fermelor, exploatări agroindustriale și altor obiective
care necesită zone de protecție sanitară la distanță mai mică de zonele de locuințe și
servicii decît zona de protecție sanitară stabilită

(3) Zonele de protecție sanitară stabilite prin potrivit OMS 119/2014 (vezi cap.Zone de
protecție sanitară în ANEXA 14) sau potrivit studiilor ecologice avizate și înscrise în
documentații de urbanism aprobate constituie zone de interdicție de construire
pentru locuințe și alte funcțiuni protejate

(4) Orice fel de construcție în zonele de protecție ale drumurilor, căii ferate, și rețelelor
tehnico-edilitare fără avizul/acordul/autorizația administratorului acestora (după
caz).

(5) Orice fel de construcție în zonele de siguranță ale drumurilor, căii ferate, și rețelelor
tehnico-edilitare, altele decât cele permise expres în aceste zone potrivit legislației
în vigoare, fără acordul/autorizatia expresă a administratorului acestora.

(6) Orice fel de construcții care nu respectă normele sanitare în vigoare sau cele de
protecție la incendiu.

(7) Orice fel de construcție care nu respectă restricțiile prevăzute în planșa
Reglementări – U.T.R. din prezentul P.U.G.

(8) Se instituie interdicție de construire pentru lucrări cu caracter definitiv pe zona
rezervată lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor existente și construirii de
străzi noi92, potrivit reglementărilor prezentului PUG, pentru orice fel de lucrări în
afara celor privind drumurile și infrastructura edilitară de interes public.

(9) Amplasarea de construcții și amenajări în zona siturilor arheologice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice sau în Repertoriul Arheologic Național precum și în zona
siturilor arheologice reperate se poate face, în urma descărcării de sarcină
arheologică sau, după caz, potrivit avizului DJC Galați (vezi capitolul II.1.7 subpunctul
II.1.7.2).

(10) Se vor respecta restricțiile din zonele de servituți aeronautice, potrivit
capitolului II.1.8.2

91 Potrivit art.5 din OUG nr.34/2013
92Lucrari de utilitate publică potrivit Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local cu modificările ulterioare
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CAPITOLUL II. CONDIŢII DE AMPLASARE , ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A

CONSTRUCȚIILOR

A) REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORI I

ARTICOLUL 8. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se vor respecta reglementările generale cuprinse la capitolul II.2.3 și reglementările
specifice de la ANEXA 11

ARTICOLUL 9. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Se vor respecta prospectele străzilor prevăzute în planșa 3.2.1 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
- CAI DE COMUNICATIE, SC. 1:5 000 și în ANEXA 13 precum și prescripțiile generale cuprinse
la capitolul II.2.4.

ARTICOLUL 10. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul este cel reglementat, rezultat în urma realinierii parcelelor, pentru a se asigura
prospectele corespunzatoare ale străzilor în conformitate cu planșa 3.2.1 REGLEMENTĂRI
URBANISTICE - CAI DE COMUNICATIE, SC. 1:5 000 și în ANEXA 13.

Sediile de fermă și anexele exploatațiilor agricole se amplasează obligatoriu retrase de la
aliniament, cu retragere minimă de 5,0 m.

ARTICOLUL 11. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

(1) Se vor avea în vedere regulile generale cuprinse la capitolul II.2.8 precum și
precizările de mai jos

(2) Locuința fermierului, clădiri administrative:

 Retragerea față de una dintre limitele laterale va fi minim ½ înălțimea la
cornișă/streașină dar nu mai puțin de 3,0 m, dacă normele PSI.

 Față de cealaltă limită (de regulă punctul cardinal nefavorabil) se poate admite o
retragere minimă: 1,0 m dacă fațada nu are ferestre cu vedere și 2,0 m dacă
fațada are ferestre cu vedere.

 Retragerea minimă față de limita posterioară este de ½ din inălțimea la
cornișă/streașină dar nu mai puțin de 5,0 m.

 Distanța dintre clădiri:
o în cazul în care cel puțin una dintre construcţii are orientată spre cealaltă

încăperi cu cerințe specifice de însorire, distanţa minimă între clădiri va fi
înălţimea la cornișă a celei mai înalte dar nu mai puţin de 3.00 metri;

o în cazul în care niciuna dintre clădiri nu are prescripţii specifice de însorire,
distanţa între clădiri poate fi redusă la ½ din înălţimea celei mai înalte, dar
nu mai puţin de 3.00 metri.
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(3) Anexe curente ale sediilor de fermă și anexe ale exploatărilor agricole altele decât
cele de la alineatele (4) și (5)

 Pentru anexele parter retragerile față de limitele laterale și limita posterioară sunt
de minim 1,0 m dacă nu au ferestre cu vedere și minim 2,0 m dacă au ferestre cu
vedere.

 Distanțele minime între anexele de pe aceeași parcelă: ¼ din înălțimea celei mai
înalte dar nu mai puțin de 2,0 m.

 Este permisă adosarea la împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare a
anexelor care nu depășesc inălțimea maximă admisă pentru împrejmuire, cu
orientarea scurgerii apelor spre incinta proprie.

 Pentru anexele cu regim de înălțime mai mare de P retragerea față de limitele
laterale și posterioare respectă reglementările pentru construcții principale.

(4) Anexele de mică capacitate93 destinate creșterii animalelor de producție și anexe
care produc dezagremente:

 Pot fi amplasate la minim 3,0 m de locuința fermierului
 se amplasează la minim 10,0 m față de locuințe (sedii) de fermă existente pe

parcelele adiacente.
 Retragerile față de o limită laterală și limita posterioară sunt de minim 1,0 m
 Față de cealaltă limită laterală retragerea minimă va fi de 3,0 m
 Nu se adosează împrejmuirii grajdurile și alte anexe ce produc dezagremente; prin

excepție se admite cuplarea cu construcții cu destinație similară de pe parcelele
adiacente.

(5) Grajduri cu capacitate maximă de 50 vite (sau echivalent în UVM94) destinate
creșterii animalelor de producție și anexe care au zonă de protecție sanitară:

 se amplasează la minim 10,0 m față de locuința proprie
 se amplasează la distanță de limita intravilanului mai mare sau egală cu raza de

protecție sanitară.
 Retragerile față de o limită laterală și limita posterioară sunt de minim 1,0 m
 Față de cealaltă limită laterală retragerea minimă va fi de 3,0 m
 Nu se adosează împrejmuirii grajdurile și alte anexe ce produc dezagremente; prin

excepție se admite cuplarea cu construcții cu destinație similară de pe parcelele
adiacente.

(6) Alte reglementări se stabilesc, după caz, prin PUZ.

93Maxim 5 UVM
94 unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană / respective a
al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale
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B) REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ARTICOLUL 12. ACCESE CAROSABILE

Accesul carosabil va fi de regulă direct din drumul public.

Prin excepție, se admite accesul prin servitute de trecere potrivit codului civil pentru
exploatarea agricolă a fondului.

Se vor respecta reglementările generale de la capitolul II.3.1.

ARTICOLUL 13. ACCESE PIETONALE

Se vor respecta reglementările generale de la capitolul II.3.2.

C) REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO -EDILITARĂ

ARTICOLUL 14. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Se vor respecta reglementările generale de la capitolele II.4 - II.4.1, II.4.2.

Nu sunt obligatorii branșamente la utilități publice pentru exploatarea agricolă a terenului.

Se admit soluții individuale de alimentare cu energie electrică din surse regenerabile

Se admit soluții individuale de alimentare cu apă și canalizare cu respectarea normelor
sanitare.

Se admit puțuri de mică adâncime pentru udare și adăpat și wc uscat, realizate cu
respectarea normelor sanitare.

Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau, în lipsa acestora, în
cabine.

Se va asigura în mod special captarea și dirijarea rapidă a apelor meteorice prin
sistematizare verticală.

ARTICOLUL 15. REALIZAREA DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Nu este cazul.
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D) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI

CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 16. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

(1). Parcelele sunt construibile dacă îndeplinesc condițiile generale de la capitolulII.5, cu
precizările de mai jos.

(2). Suprafețele destinate amplasării construcțiilor (care va trece la categoria curți-
construcții) se dezmembrează din terenul exploatației agricole.

(3). Pentru sedii de fermă suprafața minimă admisă este de 200 mp cu o latură de minim
12,0 m

(4). Pentru anexe ale exploatărilor agricole suprafața minimă admisă este de 100 mp cu
o latură de minim 10,0 m

(5). Pentru ferme de creștere a animalelor suprafața minimă admisă este de 1000 mp cu
o latură de minim 12,0 m

(6). Pentru obiective agroindustriale suprafața

ARTICOLUL 17. PARCELAREA

Parcelarea/reparcelarea se execută potrivit prevederilor de la subcapitolul II.5.3.

E) REGULI CU PRIVIRE LA ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 18. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

(1) Se vor avea în vedere reglementările generale cuprinse la punctul II.2.2.
(2) Înălţimea maximă admisibilă Hmax= 7,0 m, corespunzând unui regim de înălțime

maxim de Rhmax=P+1.
(3) Înălțimea maximă admisă la coamă esteHmax.c=11,0 m.
(4) Instalațiile și construcțiile tehnice pot depăși înălțimea maximă admisă.

ARTICOLUL 19. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Se vor respecta reglementările generale cuprinse la capitolul II.6. Se va urmări încadrarea
construcției în peisaj.

Se vor utiliza culorile tradiționale pentru finisajele exterioare de suprafață - vezi Tabelul 7.

Nu se utilizează, de regulă, acente de culoare sau se poate recurge la accente în nuanța nai
închisă a culorii de bază din Tabelul 7. Accente din paletarul din Tabelul 9 se pot admite
numai pentru elemente de publicitate discrete (firme).

Pentru construcții de producție/ depozitare și anexe funcționale:
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 se vor utiliza învelitori cu pante reduse (max. 40°). Se recomandă utilizarea
materialelor tradiționale pentru învelitori dar se admit și materiale specifice
clădirilor de producție. Gama de culori pentru învelitori este cea din Tabelul 12.

 În cazul utilizării pentru închiderile exterioare a materialelor industriale (panouri
metalice ș.a.) se admite utilizarea pentru finisajele de suprafață a culorilor din
Tabelul 12.

Pentru locuința fermierului, birouri și alte asemenea:

 Se vor utiliza culorile tradiționale pentru finisajele exterioare de suprafață - vezi
Tabelul 7.

 Nu se vor amenaja accente de culoare sau se va recurge la accente în nuanța mai
închisă a culorii de bază din Tabelul 7. Accente din paletarul din Tabelul 9 se pot
admite numai pentru elemente de publicitate discrete (firme).

 Acoperișurile vor fi simple, cu pante reduse (max. 40°), din materiale tradiționalesau
înlocuitori de bună calitate ai materialelor tradiționale, cu finisaj mat în culoarea
materialelor tradiționale. Paletarul de culori pentru învelitori va fi cel din Tabelul 10.

Se admit învelitorile tip terasă. Se admit și se recomandă terasele înierbate.

Pentru anexe funcționale se admite utilizarea materialelor industriale și acoperișuri cu
pante mai reduse din tablă de aluminiu, tablă ondulată/cutată, azbociment etc.

F) REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE , SPAȚII VERZI , ÎMPREJMUIRI

ARTICOLUL 20. PARCAJE

Se vor aplica prescripțiile generale cuprinse în capitolul II.7.1.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în
interiorul parcelei.

ARTICOLUL 21. SPAȚII PLANTATE

Procentul minim admis de spații verzi este de 20%. Amplasarea spațiilor verzi se recomandă
a fi perimetrală.

Pentru ferme și incinte agroindustriale cu zone de protecție spațiile verzi vor fi sub formă de
perdele de protecție perimetrale (fâșii plantate cu vegetație înaltă, medie și joasă).

Se vor aplica prescripțiile generale cuprinse în capitolul II.7.2 și cele specifice din ANEXA 10.

Se recomandă realizarea perdelelor de protecție a terenurilor agricole
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ARTICOLUL 22. ÎMPREJMUIRI

Prin excepție de la prescripțiile generale cuprinse în capitolul II.7.3se recomandă
împrejmuiri ușoare, pe perimetrul incintei (din lemn sau plasă de sârmă), dar se pot aplica și
prevederile de la capitolul II.7.3.4.

Pentru terenurile destinate agriculturii nu se execută de regulă împrejmuiri sau se execută
împrejmuiri ușoare (din lemn sau plasă de sârmă)

CAPITOLUL III. POSIBIL ITATI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 23. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Procentul maxim de ocupare a terenului POTmax= 45% pentru incintă

ARTICOLUL 24. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUTmax = 0,9 pentru incintă
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III.2TERENURI AFLATE ÎN FONDUL FORESTIER

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢ I: CARACTERUL ZONEI

ARTICOLUL 1. CARACTERIZARE GENERALĂ; COMPONENTA

(1). Trupuri cu suprafețe restrânse, evidențiate ca fond forestier naţional, așa cum este
acesta definit prin Codul Silvic.

(2). Terenurile se reglementează ca fond forestier și sunt exploatate potrivit codului silvic.

ARTICOLUL 1. FUNCȚIUNE DOMINANTA

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.

ARTICOLUL 2. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

Nu.

CAPITOLUL II. UTIL IZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI ADMISE

(1). Exploatare în regim silvic a fondului forestier național

ARTICOLUL 4. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

(1). Se admit utilizari legate direct de protectia și ameliorarea fondului forestier:
a. Circulații necesare pentru gospodărirea fondului forestier și transportarea

materialului lemnos: drumuri forestiere, căi ferate forestiere;
b. amenajări legate de cultura și producția silvică: culturile de răchită, pomi de

Crăciun, arbori și arbuști ornamentali și fructiferi,pepiniere, solarii, plantaje și
culturi de plante-mamă;

c. alte amenajări care servesc nevoilor de administrație silvică: terenuri
destinate asigurării hranei vânatului, producerii de furaje și alte asemenea

d. construcții și amenajări necesare administrării fondului forestier și exploatării
acestuia: sedii administrative, cabane și complexe de vânătoare, fazanerii,
păstrăvării, crescătorii de animale de interes vânătoresc, spații de producție
și alte dotări tehnice specifice sectorului forestier; pentru acest tip de
construcții și amenajări, funcție de amploarea lucrărilor și de necesitatea
instituirii unor restricții în teritoriul învecinat autorizarea se va face în urma
detalierii reglementărilor printr-un PUZ.

(2). Se admite amplasarea obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publică,
potrivit legii.

(3). Se admite înființarea/ prelungirea unor drumuri publice de interes local pe traseul
unor drumuri forestiere existente, în condițiile legii.
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(4). Se admite amenajări necesare înființării pădurilor parc, potrivit Codului silvic (alei
realizate din materiale ecologice, cu lăţimea de maximum 2 m sau piste pentru
biciclete, bănci, iluminat, puncte de informare, toalete ecologice, construcții provizorii
din lemn cu Sc≤15,0 mp. Pădurile-parc se vor constitui la solicitarea
proprietarului/administratorului, în baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei
tehnice de avizare pentru silvicultură.

(5). Se admite amplasarea (cu compensare potrivit Codului silvic) a următoarelor categorii
de lucrări și obiective:
a. Lucrări de explorare a următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile,

agregate minerale, minereuri – lucrări cu caracter provizoriu, cu autorizare
directă

b. Obiective pentru care, prin avizul de oportunitate se stabilește posibilitate de
autorizare directă, în condițiile legii, sau necesitatea detalierii reglementărilor
printr-un PUZ (funcție de amploarea și caracterul lucrărilor și de necesitatea
instituirii unor restricții în teritorii adiacente):
i. Lucrări de explorare și exploatare a resurselor minerale cuprinse la art.2

alin.(1) din Legea minelor nr.85/2003, cu modificările ulterioare
ii. surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse

convenţionale sau regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri
de interes judeţean şi local

iii. lucrări şi/sau construcţii hidrotehnice, lucrări de stabilizare a terenurilor
iv. lucrări şi/sau construcţii pentru piscicultură
v. explorarea, exploatarea şi transportul resurselor de petrol şi gaze naturale,

precum şi instalarea, repararea, întreţinerea, dezafectarea reţelelor de
transport sau distribuţie petrol, gaze naturale sau energie electrică

c. Obiective ale căror autorizare se face numai în urma detalierii reglementărilor
prin PUZ:
i. obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică,
ii. unităţi de cult, obiective sportive, medicale, precum şi obiective sociale

realizate numai de furnizorii de servicii sociale,
iii. locuințe sau case de vacanta, numai în fondul forestier proprietate privata

a persoanelor fizice și juridice95,
iv. parcuri recreative, parcuri tematice şi/sau educaţionale.

ARTICOLUL 5. UTILIZĂRI INTERZISE

(1). Oricare alte utilizări decât cele prevăzute la articolele 4 și 5.
(2). Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine

sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

95suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia,
accesul şi împrejmuirea, este de maximum 250 mp în cazul proprietăţilor forestiere mai mari de 5 ha și 5% din
suprafata proprietatii forestiere, dar nu mai mare de 200 mp dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai
mică de 5 ha, potrivit art.37 alin.(1) lit.c din Codul Silvic (cu modif.ulterioare)
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(3). Orice alte lucrări care pot provoca destabilizarea terenului

ARTICOLUL 6. INTERDICTII TEMPORARE

Sunt interzise construcțiile în zonele intersecțiilor ce necesită amenajare potrivit planșelor
de reglementări, până la elaborarea și aprobarea proiectului de circulație de către primarie
și administratorul drumului. După elaborarea proiectului de amenajare pe zonele afectate
de lucrări se aplică prevederea de la art.8 alin.(5).

ARTICOLUL 1. INTERDICTII PERMANENTE, SERVITUȚI DE UTILITATE
PUBLICĂ

(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti deținatorii de fond forestier
(2) Se instituie interdicție definitivă de construire pentru orice construcții și amenajări, altele

decât cele destinate utilizărilor cuprinse la articolele 4 și 5
(3) Orice fel de construcție și amenajare în zonele de protecție ale drumurilor, căii ferate, și

rețelelor tehnico-edilitare fără avizul/acordul/autorizația administratorului acestora
(după caz).

(4) Orice fel de construcție și amenajare în zonele de siguranță ale drumurilor, căii ferate , și
rețelelor tehnico-edilitare altele decât cele permise expres în aceste zone potrivit
legislației în vigoare, fără acordul/autorizatia expresa a administratorului acestora.

(5) Orice fel de construcții care nu respectă normele sanitare în vigoare sau cele de
protecție la incendiu.

(6) Orice fel de construcție care nu respectă restricțiile prevăzute în planșa Reglementări –
U.T.R. din prezentul P.U.G.

(7) Se instituie interdicție de construire pentru lucrări cu caracter definitiv pe zona
rezervată lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor existente și construirii de
străzi noi96, potrivit reglementărilor prezentului PUG, pentru orice fel de lucrări în afara
celor privind drumurile și infrastructura edilitară de interes public.

(8) Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice;
(9) Spatiile plantate existente se mentin și se ingrijesc corespunzator destinației lor, fiind

interzise orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare legate de statutul
și functionarea spatiilor plantate

(10) se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor
plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor
verzi;

(11) Este interzisă taierea arborilor fără autorizația autoritații locale abilitate
(12) Se vor respecta restricțiile din zonele de servituți aeronautice, potrivit capitolului

II.1.8.2

96Lucrari de utilitate publică potrivit Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările ulterioare
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CAPITOLUL III. CONDIŢII DE AMPLASARE , ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A

CONSTRUCȚIILOR

A) REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORI I

ARTICOLUL 2. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Fără obiect

ARTICOLUL 3. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Se vor respecta prospectele străzilor prevăzute în planșa 3.2.1 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
- CAI DE COMUNICATIE, SC. 1:5 000 și în ANEXA 13 precum și prescripțiile generale cuprinse
la capitolul II.2.4.

ARTICOLUL 4. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

Potrivit studiilor de specialitate avizate conform legii, după caz.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

Potrivit studiilor de specialitate avizate conform legii, după caz.

B) REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ARTICOLUL 6. ACCESE CAROSABILE

Se va asigura accesul dintr-o circulaţie publică, direct sau prin servitute, funcție de utilizare.

ARTICOLUL 7. ACCESE PIETONALE

potrivit studiilor de specialitate avizate conform legii, după caz.

C) REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

ARTICOLUL 8. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Fără obiect.

ARTICOLUL 9. REALIZAREA DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Se vor respecta reglementările generale de la capitolul II.4.3.
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D) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI

CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 10. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 11. PARCELAREA

Nu este cazul.

E) REGULI CU PRIVIRE LA ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 12. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Fără obiect

ARTICOLUL 13. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Fără obiect

F) REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE , SPAȚII VERZI , ÎMPREJMUIRI

ARTICOLUL 14. PARCAJE

Fără obiect.

ARTICOLUL 15. SPAȚII PLANTATE

Se va asigura întreținerea fondului forestier conform normelor.

Se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de
la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei
antropofile specifice.

ARTICOLUL 16. ÎMPREJMUIRI

Se admit împrejmuiri de protecție, transparente, pealizate pe baza unor studii și proiecte de
specialitate.

CAPITOLUL IV. POSIBIL ITATI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Nu e cazul
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ARTICOLUL 18. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Nu e cazul
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III.3TERENURI NEPRODUCTIVE

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢ I: CARACTERUL ZONEI

ARTICOLUL 1. CARACTERIZARE GENERALĂ; COMPONENTA

Sunt incluse terenuri lipsite de sol fertil, degradate.

ARTICOLUL 2. FUNCȚIUNE DOMINANTA

Terenuri neproductive

ARTICOLUL 3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

-

CAPITOLUL II. UTIL IZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 4. UTILIZĂRI ADMISE

Fără obiect

ARTICOLUL 5. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Conform studii de specialitate.Exemple de lucrări:

 înierbări
 împăduriri
 lucrări de regularizare și combatere a inundațiilor
 lucrări de protecție a malurilor
 amenajarea de spații verzi
 alte lucrări permise potrivit Legii apelor
 In zonele fostelor cariere: lucrări de reconstrucție ecologică:

o Umplere, remodelare relief
o Acoperire cu covor vegetal

ARTICOLUL 6. UTILIZĂRI INTERZISE

 orice fel de construcții pe terenurile improprii construirii
 orice fel de construcții noi cu destinație economică sau socială, locuințe sau anexe

ale acestora în zona de protecție a apelor
 orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice.
 Orice lucrări care pot provoca destabilizarea terenului
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ARTICOLUL 7. INTERDICTII TEMPORARE

-

ARTICOLUL 8. INTERDICTII PERMANENTE, SERVITUȚI DE UTILITATE
PUBLICĂ

(1) In zonele de protecție a apelor se instituie interidicție definitivă de construire pentru
construcții noi cu destinație economică sau socială, de locuire sau anexe ale acestora.

(2) În zonele improprii construirii se instituie interidicție definitivă de construire pentru
toate categoriile de construcții.

(3) Se instituie interdicție de construire pentru lucrări cu caracter definitiv pe zona
rezervată lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor existente și construirii de
străzi noi97, potrivit reglementărilor prezentului PUG, pentru orice fel de lucrări în
afara celor privind drumurile și infrastructura edilitară de interes public.

CAPITOLUL III. CONDIŢII DE AMPLASARE , ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A

CONSTRUCȚIILOR

A) REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORI I

ARTICOLUL 9. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Fără obiect

ARTICOLUL 10. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Fără obiect

ARTICOLUL 11. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

Fără obiect

ARTICOLUL 12. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

Fără obiect

B) REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ARTICOLUL 13. ACCESE CAROSABILE

Fără obiect

97Lucrari de utilitate publică potrivit Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local cu modificările ulterioare
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ARTICOLUL 14. ACCESE PIETONALE

Fără obiect

C) REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO -EDILITARĂ

ARTICOLUL 15. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Fără obiect

ARTICOLUL 16. REALIZAREA DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Nu este cazul.

D) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI

CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 17. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Fără obiect

ARTICOLUL 18. PARCELAREA

Fără obiect

E) REGULI CU PRIVIRE LA ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 19. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Fără obiect

ARTICOLUL 20. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Fără obiect

F) REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE , SPAȚII VERZI , ÎMPREJMUIRI

ARTICOLUL 21. PARCAJE

Fără obiect

ARTICOLUL 22. SPAȚII PLANTATE

Fără obiect
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ARTICOLUL 23. ÎMPREJMUIRI

Fără obiect

CAPITOLUL IV. POSIBIL ITATI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 24. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Fără obiect

ARTICOLUL 25. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Fără obiect
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III.4TERENURI PERMANENT SUB APA

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢ I: CARACTERUL ZONEI

ARTICOLUL 1. CARACTERIZARE GENERALĂ; COMPONENTA

Sunt incluse apele de suprafață, permanente și nepermanente, cadastrate și necadastrate.

ARTICOLUL 2. FUNCȚIUNE DOMINANTA

Ape

ARTICOLUL 3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

-

CAPITOLUL II. UTIL IZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 4. UTILIZĂRI ADMISE

1) lucrări de gospodarire a apelor

2) alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor

ARTICOLUL 5. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

1) lucrări de poduri pe baza studiilor de specialitate avizate conform legii

2) podete de traversare a torentilor și canalelor pe baza studiilor de specialitate avizate
conform legii

3) lucrări de traversare aeriana sau ingropata de către rețele tehnico-edilitare a apelor, în
baza studiilor de specialitate, conform legii

4) drumuri provizorii de traversare a albiilor cursurilor de apă pe baza studii de specialitate,
conform legii

5) Alte lucrări admise de autoritatea de gospodarire a apelor

ARTICOLUL 6. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice constructii și amenajari în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetele lacurilor cu
exceptia celor mentionate la articolele 4 și 5

ARTICOLUL 7. INTERDICTII TEMPORARE

-
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ARTICOLUL 8. INTERDICTII PERMANENTE, SERVITUȚI DE UTILITATE
PUBLICĂ

1) In zonele de protecție a cursurilor de apă se instituie interidicție definitivă de construire
pentru construcții noi cu destinație economică sau socială, de locuire sau anexe ale
acestora.

2) Alte restricții se stabilesc de către Apele Române prin avizul de gospodărire a apelor.

CAPITOLUL III. CONDIŢII DE AMPLASARE , ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A

CONSTRUCȚIILOR

A) REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORI I
ARTICOLUL 9. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 10. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Conform studii de specialitate. Cu respectarea prospectelor străzilor prevăzute în planșa
3.2.1 REGLEMENTĂRI URBANISTICE - CAI DE COMUNICATIE, SC. 1:5 000 și în ANEXA 13
precum și prescripțiilor generale cuprinse la capitolul II.2.4.

ARTICOLUL 11. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 12. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

Conform studii de specialitate.

B) REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ARTICOLUL 13. ACCESE CAROSABILE

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 14. ACCESE PIETONALE

Conform studii de specialitate.

C) REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

ARTICOLUL 15. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Conform studii de specialitate.
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ARTICOLUL 16. REALIZAREA DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Nu este cazul.

D) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI

CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 17. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 18. PARCELAREA

Nu e cazul

E) REGULI CU PRIVIRE LA ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 19. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 20. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Conform studii de specialitate curespectarea reglementările generale cuprinse la capitolul
II.6.

F) REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE , SPAȚII VERZI , ÎMPREJMUIRI

ARTICOLUL 21. PARCAJE

Conform studii de specialitate cu respectarea prescripțiile generale cuprinse în capitolul
II.7.1.

ARTICOLUL 22. SPAȚII PLANTATE

Conform studii de specialitate.

ARTICOLUL 23. ÎMPREJMUIRI

Conform studii de specialitate.

CAPITOLUL IV. POSIBIL ITATI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 24. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform studii de specialitate.
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ARTICOLUL 25. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform studii de specialitate.
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IV. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI REGLEMENTAREA
SITUATIILOR TRANZITORII

IV.1INTRAREA ÎN VIGOARE
(1) Prezentul Regulament produce efecte şi devine obligatoriu potrivit art. 49 din Legea

215/2001 republicata, cu modificarile ulterioare, prin aprobarea de către Consiliul
Local al municipiului Tecuci.

(2) Prezentul abrogă şi înlocuieşte Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului
Urbanistic General al municipiului Tecuci aprobat cu HCL nr.16/25.03.1999.

IV.2REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR TRANZITORII
(1) Odată cu aprobarea prezentului Regulament nu vor mai fi aprobate noi Planuri

Urbanistice Zonale cu Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu decât
cu observarea prevederilor Planului Urbanistic Generalşi aprezentului Regulament.

(2) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament
produc efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora. Pentru Certificatele de
urbanism eliberate cu scopul întocmirii de Planuri Urbanistice Zonale ori în care este
înscrisă condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu se aplică prevederile alin.(1).

(3) Autorizaţiile de Construire emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament
produc efecte pe toată perioada de valabilitate a Autorizaţiei. Încazul cererilor de
prelungire a valabilităţii Autorizaţiilor de Construire emise anterior, dacă lucrările nu
au fost atacate, autoritatea publică va avea în vedere, la soluţionarea cererii,de
existenţa sau nu a unor diferenţe majore între autorizație şi prescripţiile prezentului
Plan Urbanistic Generalîn privința servituţilor de utilitate publică.

(4) Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior
intrării în vigoare a prezentului Regulament şi pentru care a fost stabilită o perioadă
de valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci rămân în vigoare
până la expirarea perioadei de valabilitate, cu aplicarea prevederilor art.56, alin.(5)98
din Legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior
intrării în vigoare a prezentului Plan Urbanistic General şi pentru care nu a fost
stabilită o perioadă de valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Tecuciîşi păstrează valabilitatea pentru o perioadăde 12 luni de la data aprobării
prezentului Plan Urbanistic General, cu aplicarea prevederilor art.56, alin.(5)99 din
Legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

98 Așa cum a fost modificat prin OUG nr.51/2018
99 Așa cum a fost modificat prin OUG nr.51/2018
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(6) În cazurile descrise laalin.(4) și (5), după finalizarea termenelor înscrise la alineatele
respective, pentru suprafețele pentru suprafaţa în cauză, intră în vigoare prevederile
din prezentul RLU, dacă autoritatea locală nu hotărăște, justificat, prelungirea
valabilității documentației PUZ. Justificarea este, de regulă, determinată de
imprimarea reglementărilor din documentația respectivă în configuraţia cadrului
construit.

(7) Servituțile de utilitate publică instituite prin prezentul Plan Urbanistic General se vor
aplica de la data intrării în vigoare a acestuia. În cazul în care perimetrele
reglementate prin planuri urbanistice aflate în perioada de valabilitate, potrivit alin.(4)
÷ (6), sunt grevate de servituţi de utilitate publică instituite prin prezentul PUG,
servituți care nu figurau în planurile urbanistice amintite, autorizarea construcțiilorva
fi condiţionată de revizuirea locală a PUZ/PUD, în vedereaaplicării acestor servituţi. În
acest sens, pe baza consultărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, se va emite un Aviz al Arhitectului Şef.

(8) Prezentul Regulament local de urbanism este însotit de anexele 1-16.

Elaborat,

arh. Elena Maican
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ANEXA 1– SINTEZĂ REGLEMENTĂRI SUBZONE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI TECUCI

– SINTEZALA NIVEL DE SUBZONE FUNCȚIONALE-

SUBZONA FUNCȚIONALĂ
Rhmax/

Hmax.streașină/
Relație D/H

H max coama POT max CUT max OBSERVATII

C – ZONA CENTRALA

C – Zone cu caracter de centralitate

P+4/ P+2
Hmax.=16 m / 12,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 20,0 m/
16,0 m 50% 2,5 Indicatorii variază funcție de specificul UTR-ului.

IS - ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE/ DE INTERES PUBLIC

IS1 – Subzona de echipamente publice în domeniul
administrativ și financiar-bancar

P+2
Hmax.=12,0 m

Posibil mansardare/nivel retras*
D=H

Hmax.c= 16,0 m* 50% 1,5 PUD/PUZ daca e cazul;

IS2 – Subzona comerțului și serviciilor

P+2
Hmax.=12,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 16,0 m* 60% 1,5
*Nu include comerțul în structuri de vânzare cu suprafață
mare și cel cu rază mare de servire localizate în A4
PUD/PUZ daca e cazul;

IS3 – Subzona activitatilor legate de culte

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia accentelor
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50% 1,5
*Clopotnitele, turlele și alte elemente specifice cultului
pot depasi Hmax;
PUD/PUZ după caz;

IS4 – Subzona educației și cercetării

P+1 (grădinițe) Hmax.=7,0 m
P+2 (școli ș.a.) Hmax.=12,0 m
Posibil mansardare/nivel retras

D≥2H

Hmax.c= 16,0 m 25-40% 0,5 (grădinițe)
1,2(școliș.a.)

Regimul de înălțime, POT și CUT variaza în functie de tipul
unității și dotarea cu sală de sport;
PUD/PUZ daca e cazul;

IS5 – Subzona instituțiilor culturale

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia accentelor*
Posibil mansardare/nivel retras

D=H

Hmax.c= 16,0 m* 50% 1,5
*Elementele tehnice specifice (gen turn scena) pot depasi
Hmax;
PUD/PUZ daca e cazul;
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SUBZONA FUNCȚIONALĂ
Rhmax/

Hmax.streașină/
Relație D/H

H max coama POT max CUT max OBSERVATII

IS6 – Subzona sănătății și servicii sociale

P+1 (unități de tip
rezidențial)Hmax.=7,0 m

P+2 (altele) Hmax.=12,0 m
Posibil mansardare/nivel retras

D≥H

Hmax.c= 12,0 m
(creșe, cămine)
17,0 m (altele)

25-40%* 0,5 (creșe, cămine)
1,2 (altele)

*Regimul de înălțime POT și CUT se diferențiază după
utilizare;
PUD/PUZ daca e cazul;

L – ZONA LOCUINȚELOR

LM1 - Subzona locuinţelor cu regim redus de înălțime
dispuse pe parcelar de tip urban

P+2
Hmax.=10,0 m*

D=H
Hmax.c= 14,0 m 35.00% 1,05

LM2 – Subzona locuinţelor cu regim redus de înălțime
dispuse pe parcelar de tip periferic

P+2
Hmax.=10,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 14,0 m 35.00% 1,05 Reglementările se detaliază prin PUZ

LM3 – Subzona mixta destinata locuirii și serviciilor

P+2
Hmax.=12,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 16,0 m 45% 1,35
*Regimul de înălțime POT și CUT nu pot depăși valorile
maxime admise pentru funcțiune (vezi LM1, IS)
In zonele de dezvoltare se detaliază prin PUZ

LM4 – Subzona mixta destinata locuirii și agrementului

P+2*
Hmax.=10,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 14,0 m 30%-40%* 0,8-1,2* Reglementările se detaliază prin PUZ

Li1 – Subzona locuințelor colective medii în ansambluri
preponderent rezidențiale

P+4
Hmax.=16,0 m

Mansardare condiționată
D=H

Hmax.c= 20,0 m 30% 1,50 Interdicție de construire pentru extinderi, supraetajări și
construcții noi până la elaborare PUZ pe cvartal

Li2 – Subzona locuinţelor colective înalte și serviciilor

P+8
Hmax.=30,0 m

Mansardare condiționată
D=H

Hmax.c= 35,0 m 30% 2,7 Reglementările se detaliază prin PUZ

A – ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE PRODUCTIVE

A1 – Subzona activităților industriale

Hmax.=16,0 m
cu excepţia construcțiilor/ instalaţiilor

tehnice
D=H

Hmax.c= 20,0 m 60% CUTvolumetric =
9,6mc/mp
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SUBZONA FUNCȚIONALĂ
Rhmax/

Hmax.streașină/
Relație D/H

H max coama POT max CUT max OBSERVATII

A2 – Subzona activităților industriale pe teren dificil

Hmax.= 12,0 m*
cu excepţia construcțiilor/ instalaţiilor

tehnice
D=H

Hmax.c= 16,0 m* 60%* CUTvolumetric =
9,6mc/mp*

Necesită PUZ și modelare teren
*Indicatori recomandați pentru PUZ

A4 – Subzona mixtă de producție și servicii

Hmax.=16,0 m
cu excepţia construcțiilor/ instalaţiilor

tehnice
D=H

Hmax.c= 20,0 m 50% CUTvolumetric =
8,0mc/mp PUD/PUZ dacă e cazul

A4a – Subzona mixtă de activități economice diseminate
în zona rezidențial

P+2
Hmax.=12,0 m

Posibil mansardare/nivel retras
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
1,35

CUTvolumetric = 5,0
mc/mp

PUD/PUZ dacă e cazul

A5 – Subzona producției agro-zootehnice

Hmax.=12,0 m
cu excepţia construcțiilor/ instalaţiilor

tehnice
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
1, 50

CUTvolumetric =
6,0mc/mp

V- ZONA SPAȚIILOR VERZI

V1 –Spatii verzi de folosinta publică cu acces nelimitat

P
(excepționalP+1*)

Hmax.=4,0 m
(excepționalHmax.=7,0 m*)

Hmax.c= 7,0 m
(excepționalHmax.c=

10,0 m*)

10%
GO=15% 0,15

*Numai prin PUD/PUZ
GO=Gradul de ocupare al terenurilor (=gradul de
mineralizare);

V2 - Spații verzi de protecție P
Hmax.=4,0 m

Hmax.c= 7,0 m
10%

GO=25% 0,10

V3 - Complexe și baze sportive

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia instalatiilor tehnice, salilor de
sport, stadioanelor

D=H

Hmax.c= 16,0 m
cu exceptia sălilor de

sport

40%
(50%*)

CUTvolumetric =
6,0mc/mp

(CUTvolumetric = 7,5
mc/mp**)

**numai pt. Incinte monofuncționale gen săli de sport

V4 –Zone de agrement

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia accentelor*
D=H

Hmax.c= 16,0 m* 40% CUTvolumetric =
5,0mc/mp

Conform PUZ și/sau studii și proiecte de specialitate
*Echipamente tehnice

CC – ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚII

CC1 - Subzona transporturilor rutiere
P+2

Hmax.=12,0 m
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
CUTmax = 1,5
CUTvolumetric =
6,0mc/mp
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SUBZONA FUNCȚIONALĂ
Rhmax/

Hmax.streașină/
Relație D/H

H max coama POT max CUT max OBSERVATII

CC2 - Subzona transporturilor feroviare

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia constr.tehn., instalații
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
CUTmax = 1,5
CUTvolumetric =
6,0mc/mp

CC3 - Subzona transporturilor aeriene * * * * *Conform studii de specialitate

G – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE

G1 - Cimitire

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia accentelor*
D=H

Hmax.c= 16,0 m GO=20% CUTmax = 0,2 *Clopotniță sau alte asemenea

G2 –Gospodărie comunală

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia inst./constr.tehnice
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
CUTmax = 1,35
CUTvolumetric =
6,0mc/mp

G3 - Subzona echipării tehnico-edilitare

P+2
Hmax.=12,0 m

cu exceptia inst./constr.tehnice
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50%
CUTmax = 1,35
CUTvolumetric =
6,0mc/mp

S – ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALA

S – Zone cu destinație specială

P+2
Hmax.=12,0 m*

cu exceptia inst./constr.tehnice
D=H

Hmax.c= 16,0 m 50% CUTmax = 1,5

ZONE SITUATE în EXTRAVILAN

Terenuri destinate agriculturii

P+1
Hmax.=7,0 m

cu excepția inst.
Posibil mansardare/nivel retras

D=H

Hmax.c= 11,0 m 45% 0,9

Indicatorii se refera la sedii de ferma (sediile exploatatiilor
agricole) și anexe ale exploatațiilor agricole
Pentru ferme zootehnice cu zone de protecție sanitară -
PUZ

Terenuri aflate în fondul forestier * * * * * Conform Codului silvic

Terenuri neproductive - - - - Executarea de construcții este interzisă

Terenuri permanent sub apa * * * * * Conform studii de specialitate, conf. Legii apelor, cu
avizul Apelor Române
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ANEXA 2- Reglementări legale

REGLEMENTĂRI LEGALE CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII
PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM

 Noul Cod Civil – legea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile
ulterioare

 Legea nr. 50/2001 privind autorizarea lucrărilor de construcții republicata, cu
modificarile ulterioare;

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ulterioare.

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile ulterioare

 OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006,
cu modificarile şi completările ulterioare.

 Legea nr.24/2007 a spațiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare

 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicata, cu
modificarile ulterioare

 Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificarile și completarile ulterioare.

 Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificarile ulterioare

 Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificarile
ulterioare

 Legea 255/2010 privindprivind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu
modificarile ulterioare

 Legea 114/1996 a locuinței, republicata, cu modificarile ulterioare

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

 Legea 139/2000 privind meteorologia, cu modificarile ulterioare.

 Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea I – Rețele de transport.

 Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea a II-a Apa.

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-
Secţiunea a III-a- zone protejate.
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 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional –Secţiunea IV:Reţeaua de localităţi, cu modificarile ulterioare

 Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional –Secţiunea V – Zone de risc natural

 Legea nr.190/2001 privind aprobarea OUG 142/2008 privind aprobarea Planului
de Amenajare a Teritoriului Naţional –Secţiunea a VII – Zone cu resurse turistice

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile ulterioare

 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată
la Florenţa la 20 octombrie 2000.

 Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public

 Ordonanta nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic și declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari prin
Legea 378/2001, modificata, republicata

 Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor

 Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

 Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
ulterioare

 Legea nr.6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial

 Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificarile ulterioare

 Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificarile ulterioare

 Legea 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole

 OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române, republicata, cu
modificarile ulterioare

 Legea nr.55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările ulterioare

 Legea 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de
transport de interes național și european, republicată

 Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobata
prin Legea nr.82/1998, republicata, cu modificarile ulterioare

 OUG nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuințe cu modificarile ulterioare

 OUG nr.34/2013privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, cu modificările ulterioare
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 Codul Aerian al României aprobat cuOrdonanța Guvernului nr.29/1997, cu
modificările ulterioare

 Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată

 OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu L.49/2011, cu
modif.ulterioare

 HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicat, cu completările şi modificările ulterioare

 HG nr.382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind exigențele
minime de continut ale documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism
pentru zonele cu riscuri natural

 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare

 HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu
modificarile ulterioare (HG 971/2011)

 HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
elaborare și continutul hartilor de risc natural la alunecari și inundatii

 HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

 Legea nr.59/2016privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substante periculoase

 ORDIN nr. 3.710/1.212/99/2017 al MDRAPFE, M.Mediu, MAI privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvatefață de sursele potențiale de
risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legiinr.
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și
urbanism

 HG nr.1064/2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privindorganizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare,
precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul
Statului Major General, cu modificările ulterioare

 Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 50/1991 privind autorizara lucrărilor de construcții, și modificarile
ulterioare.
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 Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru
aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea
construcţiilor.

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale (înlocuieste OMT
43/1998).

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor(înlocuieste
OMT 45/1998).

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice (înlocuieste OMT
46/1998).

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi a
pomilor în localitățile urbane şi rurale (înlocuieste OMT47/1998)

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitățile urbane.

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea siamplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor
publicitare in zona drumurilor pepoduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere.

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 735/2015 pentru aprobarea
Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu
servituţiaeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice
aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui
obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau potafecta siguranţa zborului pe
teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC,ediţia 1/2015

 Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare impotriva incendiilor.

 Ordinul nr. 3376/MC / M.3556 / 2102 / 667/C1/ 4093 / 2012 / 14083 / D-821
din 1996 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, MJ, SIE, STS, SPP pentru aprobarea condițiilor
de autoriza a construcțiilor cu caracter militar

 Ordinul MLPAT nr.21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID
PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM
indicativ GM-007-2000
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 Ordinul MLPAT nr.22/N/1996 privind aprobarea „GHIDULUI DE PROIECTARE A
ZONELOR URBANE DIN PUNCT DE VEDERE ACUSTIC indicativ GP 0001-96

 Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea „NORMATIVULUI PENTRU
PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME în LOCALITATI URBANE indicativ P
132-93 (inlocuit parțial prin NP24-97)

 Ordinul MLPTL nr.141/N/1997 privind aprobarea „NORMATIVULUI PENTRU
PROIECTAREA, EXECUTIA și EXPLOATAREA PARCAJELOR ETAJATE PENTRU
AUTOTURISME indicativ NP 24-97

 Ordinul nr.6/139/2003 alMLPTL/MAP privind măsuri pentru respectarea
disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării
fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes
naţional şi judeţean

 Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism.
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ANEXA 3- Glosar

DEFINIŢIILE UNOR TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL
LOCAL DE URBANISM
activități manufacturiere compatibile cu zona centrala și zona de locuit = activități de

mica producție cu impact nesemnificativ asupra mediului, cu maxim cinci lucratori,
avand ca scop realizarea unor produse la care ponderea manoperei e ridicata și
implica (de regulă) aptitudini speciale (artistice etc): produse handmade, unicate sau
de serie mica; exemple: producerea de bijuterii și alte obiecte de podoaba,
decoratiuni, obiecte din sticla, ceramica, gravura, imprimeuri textile, producerea de
țuică, gemuri, dulceturi, muraturi, dulciuri și alte produse „de casa”, cioplit lemn
samd.

aliniament = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată. În toate
cazurile în care nu se specifică altfel, pe parcursul regulamentului, termenul de
aliniament se referă la aliniamentul reglementat (retrasat conform necesităților
publice). A se vedea și realiniere.

Deși este cunoscut mai ales ca demarcație dintre stradă și parcelele adiacente termenul
de aliniament este aplicabil și altor linii de demarcație între domeniul public și
proprietate privată, precum: limita căii ferate publice, malul apelor permanente, limitele
parcurilor ș.a.

acces carosabil- accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale rutieră
deschisă circulației publice

alinierea clădirilor = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care
poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform
prevederilor regulamentului.

amplasarea tradiționalăa caselor= amplasare specifică, eficientă din punct de vedere
energetic a locuințelor, cu toate casele orientate spre punctul cardinal favorabil (sud,
est) și calcan pe limita de proprietate (sau la 1,0 m de limita de proprietate) spre
punctul cardinal nefavorabil (nord, NE, NV)

amplasarea normală, modernă a construcțiilor = este amplasarea specifică urbană a
construcțiilor cu cuplare la calcan; o astfel de amplasare permite creșterea
indicatorilor de ocupare a terenurilor (POT, CUT, regim de înălțime) datorită
eficienței sporite de ocupare a terenului.
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ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri,
rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă100.

anexe (construcții-anexă) = construcții secundare; în sensul prezentului regulament
anexele sunt construcţii distincte, de regulă având gabarite reduse, și utilizăridiferite
de a construcției principale dar care deservesc utilizareaprincipală. În cazul
locuințelor există anexe care nu produc dezagremente și anexe de tip rural, care pot
fi generatoare de dezagremente (vezi mai jos: anexe ale locuinţelor și anexe de tip
rural).

anexe ale locuinţelor = anexe gospodărești care nu reprezintă sursă de dezagremente
pentru vecini (spre deosebire de anexe de tip rural); clădiri de mici dimensiuni și
având,de regulă, un singur nivel suprateran, sau amenajări construite realizate pe o
parcelă, independent de clădirea principală, destinate pentru:

o gararea autoturismelor (maxim 3 locuri/unitate locativă),
o depozitare casnică (magazii, soproane),
o bucătării de vară,
o adăpostul animalelor de paza și companie (numărul maxim de animale de paza și

companie permis în zona de locuit se aprobă prin hotărare de către consiliul local)
o agrement: umbrare, pergole, chioșcuri, sere de agrement, piscine și alte asemenea

anexe de tip rural = anexe gospodărești potențial producătoare de riscuri pentru
sănătate și dezagremente: adăposturi pentru creșterea animalelor cu valoare
zootehnică, cu platforme de dejecții, instalații de compostare și alte
asemeneaadmise condiționat în incinta locuințelor101,anexe de depozitare a
produselor agricole (patul, fanar, șură etc) cu risc de incendiu102

anexe gospodărești103=Construcțiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să
adăpostească activități specifice, complementare funcțiunii de locuire, care, prin
amplasarea în vecinătatea locuinței, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate
funcțională distinctă. În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural,
sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii,
depozite și altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe
gospodărești și garajele, serele, piscinele și altele asemenea

100Definiție conform art.15 din OG 43/1997 republicată, cu modif.ulterioare. Pentru simplificare în cadrul
prezentului PUG s-a considerat, în general, limita amprizei bordura trotuarului iar trotuarele și pistele de
cicliști amenajate pe trotuar în afara acesteia.
101 În condițiile OMS 119/2014 modificat 2018 (vezi pag. 211);
102A se vedea Normativul P118: anexele de depozitare a produselor agricole cu risc de incendiu (nivel de
stabilitate la incendiu al construcţiei IV-V) se vor amplasa la minim 10,0 m de locuințele de pe parcelele
adiacente în scopul reducerii riscului de propagare a incendiilor
103definiția din anexa 2 la Legea 50/1991
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anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole104 = construcțiile situate în zone izolate
în extravilan și îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli, menite
să adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora,
inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpulcampaniilor
agricole

arhitectură ecologică (clădire ecologică) = O clădire este considerată ecologică daca prin
design, materiale de constructie si tehnologiile utilizate se reduce atat consumul de
energie, cat si impactul negativ asupra mediului, atat in timpul constructiei, cat si in
timpul operarii, comparativ cu construcțiile clasice. Simplificat: construcții cu
consum energetic cât mai redus prin eficiență energetică înaltă și energia
consumată provine din surse regenerabile, din materiale de construcție sustenabile
(din surse regenerabile, produse cu tehnologii cu impact redus asupra mediului,
reciclabile, dacă e posibil reciclate). Lemnul este un material regenerabil și ecologic
adecvat pentru casele ecologice.

arhitectură pasivă (casă pasivă) = O casa pasivă este o clădire cu izolație termică de
calitate, care întreține un climat interior confortabil, fără ajutorul unor surse
conventionale de încălzire și răcire, utilizând drept sursă principală de încălzire
energia „pasivă“ liberă, captarea energiei solare și căldura produsă de aparatele
electrocasnice. In Europa o construcție este catalogată drept ”pasivă”, dacă
necesarul de încălzire al acesteia este mai mic de 15kWh/mp/an (cu aproximativ
80% mai mic decat cel al unui imobil clasic construit din zidarie) și consumul cumulat
pentru încăzire, apă caldă și energie electrică nu depășește 120kWh/mp/an.

banda de construibilitate = fâșie de teren delimitată de retragerea de la aliniament
minimă admisă potrivit reglementărilor subzonei/UTR-ului și de retragerea de fund,
în interiorul careia este permisă amplasarea construcției principale de pe o parcela.
Variantele de definire a benzii de construibilitate sunt:

o fie prin stabilirea alinierii construcțiilor și a unei adâncimi maxime până la care
poate amplasată construcția

o fie prin stabilirea alinierii la stradăși a retragerii minime permise de la limita de
fund a parcelei

o fie prin ambele cai (condiții cumulative).
Ilustrarea variantelor de definire a benzii de construibilitate se gaseste în cuprinsul RLU
la capitolul II.2.6.

Termenul se utilizează în general în zone omogene din punct de vedere funcțional sau al
regimului de construire pentru a determina o ocupare ordonată a terenului.

calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau
posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri
vecine

104definiția din anexa 2 la Legea 50/1991
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clădireprincipală = clădirea a cărei utilizare determină funcțiunea unei parcele; un imobil
poate avea o singură clădire principală sau mai multe; clădirile principale se
amplaseaza de regulă în interiorul benzii de construibilitate.

comerț – clasificarea structurilor de vanzare în funcție de suprafață(potrivit Ordonantei
99/2000 republicata cu modificarile ulterioare):

o structuri de vânzare cu suprafață mică - structura de vânzare având o
suprafața de vânzare de până la 400 mp inclusiv – caracteristica în
principal inserțiilor în zonelerezidențiale;

o structuri de vânzare cu suprafața medie - structura de vânzare având o
suprafața de vânzare cuprinsa între 400-1.000 mp inclusiv – caracteristica
în general inserțiilor din zona centrala și centrele de cartier;

o structuri de vânzare cu suprafața mare - structura de vânzare având o
suprafață de vânzare mai mare de 1.000 mp – au un impact important
asupra circulaţiei generale şi asupra transportului public

comerţ cu rază mare de servire: activități comerciale și servicii cu frecventa de vizitare
rara, în general accesate cu mijloace de transport auto și amplasate de regulă la
marginea localitatii, în parcuri comerciale sau alte amplasamente expres desemnate
prin documentațiile de urbanism. Sunt incluse:

o centre comerciale regionale (parcuri comerciale)
o supermagazine (Svan>1000 mp)/ hipermagazine
o mari magazine (centre comerciale) cu Svan>1000 mp
o comert specializat pe profile și servicii aferente (electrocasnice, mobila,

alte bunuri de folosinta îndelungată,bricolaj, gradinarit etc) cu Svan>1000
mp

o magazine de materiale de construcții
o comert+servicii integrate: showroom, service pentru automobile,

echipamente etc
o comert+servicii organizate în sistem mall
o spații tip targ saptamanal sau periodic (specializat sau general)
o piata de gros pentru produse agro-alimentare
o comert cu ridicata

comerț de proximitate- structuri de vânzare cu suprafață mică accesibile la maxim
10 min. de mers pe jos, ce comercializează produse uz curent: băcănii, brutării,
măcelării, pescării, lăptării, aprozare, drogherii, tutungerii, chioșcuri de presă,
chioșcuri alimentare, patiserii, cofetării, cafenele/ceainării, snack-bar ș.a.m.d.

construcții speciale - construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum
și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul
apărării, ordinii publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către
acestea (conf.Anexa 2 la Legea 50/1991, republicată, cu modif.ulterioare)
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construibilitate– calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei destinaţie şi
caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului şi de
caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile care îl grevează) ale acestuia (G.M
– 007 – 2000)

construcţii cu caracter provizoriu – construcţiile autorizate ca atare, indiferent de
natura materialelor utilizate, care, prinspecificul funcţiunii adăpostite ori datorită
cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenţă
limitată, precizată şi prin Autorizaţia de construire. De regulă, construcţiile cu
caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea
rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţiala (confecţii metalice, piese de
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din
categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete, cabine,
locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj,
firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea construcţiilor
provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile
definitive (Legea 50/1991).

demisol(simb.: D)– nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul
terenului înconjurător cu ce mult jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi este
prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Încazul terenurilor în panta
se considera demisol nivelul care are cel puțin 1/3 din suprafața pardoselii sub
nivelul terenului natural iar în medie pardoseala este situata sub nivelul terenului
inconjurator cu mai puțin de jumatate din înălţimea liberă a nivelului şi este
prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală

Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei. Atunci când pardoseala este
situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din
înălţimea liberă, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale
construcţiei (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor)

distanță de revenire= (în cazul alipirii la calcan) lungime minimă de fațadă pe care este
obligatoriu ca noua clădire să preia linia de aliniere a construcției existente

echipamente publice = dotări publice; echipamente utilizate pentru asigurarea
serviciilor sociale de interes general din categoria serviciilor necomerciale și
obligatiilor statului; serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se stabilesc
prin norme şi sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de
echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în reţea la nivel de
zona rezidenţială şi de cartier – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de
cartier etc;

echipamente de interes public = extindere a definitiei anterioare la alte echipamente
care satisfac un interes public, indiferent de forma de asigurare și finantare;
echipamente prin intermediul caruia se furnizeaza servicii sociale de interes general,
servicii care pot avea și caracter economic; în aceasta categorie pot intra servicii
medicale (medicina de familie, cabinete de specialitate și spitale private…), juridice,
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culturale (spații pentru spectacole, expozitii…), de cult (asigurate de cultele
recunoscute de stat și cu finantare parțiala de la buget), de învățământ (învățământ
privat de toate gradele), de ocrotire sociala (realizat de fundatii și ONG-uri); prin
extensie: societăţi, companii, firme, asociaţii care asigură, contra cost sau în sistem
non-profit, o largă gamă de servicii – profesionale, tehnice, sociale, colective sau
personale – orientate spre binele public

fond forestier naţional -totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor
care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a
albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive,
cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările
de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii,
indiferent de forma de proprietate105

funcțiuni protejate106 - zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes
balneo-climateric, de odihnă și recreere, instituții social -culturale, de învățământ și
medicale; teritoriul pe care se amplasează funcțiunile protejate constituie teritoriu
protejat, în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru
poluanții fizici, chimici si biologici din factorii de mediu;

ferestre fără vedere = se consideră ferestre fără vedere ferestrele cu parapet minim de
1,80 m și ferestrele fixe executate din materiale care nu permit vederea în mod
permanent.

incintă - suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de amenajări sau
împrejmuiri; în sensul prezentului regulament: suprafață de teren, delimitată sau nu
de împrejmuiri, formată din una sau mai multe parcele cadastrale, formând o
unitate din punct de vedere funcțional sau/ și juridic

indicatori urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul
proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se
calculează după cum urmează:

 coeficientul de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa
construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi
suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în
calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu
înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie
strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile
destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor
deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi
a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă,
scările exterioare, trotuarele de protecţie;

105 Art.1 din Legea 46/2008 (Codul Silvic), republicată, cu modificările ulterioare
106 Definiție corelată cu cea pentru teritorii protejatedin Normele de igienă și sănătate publică privind
mediul de viață al populației aprobat cu OMS 119/2014
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 CUT volumetric: raportul dintre volumul clădirilor și suprafața parcelei; se
exprima în mc/mp. Indicatorul este util pentru zone în care suprafața
nivelului curent depășeste semnificativ înălțimea unui etaj conventional
(exemplu: construcții tip hale)

 procentul de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa
construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului
etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este
suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite
ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m
de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în
suprafaţa construită.

Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

– dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

– dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja
construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial,
adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

 înălțimea maximă a clădirilor–exprimă în metri (şi, după caz, în număr de
niveluri convenţionale) înălţimea maximă admisă în planul faţadei,
măsurată între teren (în situaţia anterioară lucrărilor de terasament) şi
streașină/cornişe sau limita superioară a parapetului terasei, pe
fațadaorientată spre stradă.

Înălțimea se exprimă în nivele convenționale în zonele de locuit și în cele în care se
amplaseaza clădiri cu gabaritul nivelului cvasi-similar (clădiri de birouri etc). În acest caz
se utilizează de regulă termenul regim de înălțime.

 volumul clădirilor: indicator descriptiv cu rolul de a asigura, alături de
lățimea si/sau adâncimea frontului construit, armonizarea clădirilor dintr-
o anume zona, poate fi limitat superior sau/si inferior, în special în zone
cu parcelar neregulat sau unde s-au facut comasari și dezmembrari. În
sensul prezentului regulament volumul clădirii este suma volumului
tuturor nivelurilor supraterane. Volumul nivelului este obținut din
produsul dintre suprafaţa nivelului și înălțimea lui; înălțimea nivelului se
măsoară între suprafețele finite ale pardoselilor inferioare și superioare,
cu excepția ultimului nivel care nu este pod neutilizabil, la care înălțimea
se măsoară între pardoseala finită și conturul exterior al al învelitorii

încăperi aglomerate–încăperi în care se pot afla simultan cel puțin 50 de persoane,
fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4 mp.
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linie de aliniere unitară– regulă locală de amplasare a construcțiilor,manifestată prin
existența aceleaşi retrageri faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi
învecinate pe acelaşi front cu parcela pe care se propune construcția; la aprecierea
liniei de aliniere unitară se consideră o oscilație de cca. 2% (dar nu mai puțin de
10 cm) în jurul valorii medii; vezi regim de aliniere local și retragere coincidentă

locuințe colective mici -Locuințe cu regim de înălțime maxim P+2(+M), ce cuprind în
acelasi corp de clădire între trei și opt unități locative complete (apartamente) cu
acces (scara) comun.

locuințe semicolective- locuințe cu regim de înălțime maxim P+2 (de regulă P+1), ce
cuprind în acelasi corp de clădireîntre patru și sase unități locative complete
(apartamente) cu accese (scari) individuale. Apartamentele locuințelor
semicolective pot beneficia, după caz, și de lot propriu.

mansardă(simb.: M) –spaţiu funcţional cuprins între învelitoare şi ultimul nivel al unei
clădiri, care asigură respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie şi confort
corespunzătoare utilizării specifice. Mansarda nu poate depăși conturul nivelului
curent și nu poate avea o suprafață mai mare de 60% din suprafață nivelului curent.

mansarde false– spațiicuprinse între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri al căror
aspect exterior mimează mansarda, fără a respecta cerințele specifice acesteia
înscrise în definiția din prezentul Glosar (vezi pag.138); falsurile curente sunt:

a) pod nemansardabil prevăzut cu ferestre și eventual balcoane, pentru a
mima existența unui nivel locuibil; podul nemansardabil este un pod
neutilizabil, care nu are înălțimea liberă necesară pentru asigurarea înălțimii
utile normate în cazul amenajării spațiului

b) etaj mansardat în loc de mansardă; etajul mansardat este nivelul cu pereți
parțial înclinați, a cărui suprafață, măsurată la 1,0 m peste nivelul pardoselii
finite, depășește 60% din aria nivelului imediat inferior;

c) spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri,la
care planșeul peste ultimul nivel depășește conturul zidurilor nivelului
respectiv, pentru a majora suprafața nivelului cuprins între învelitoare și
ultimul nivel;

d) etaj ai cărui pereți, situați în continuarea pereților nivelului inferior, sunt
placați la exterior cu material de învelitoare cu pantă foarte accentuată,
mimând existența unui spațiu mansardat.

Masterplan (plan director) – (în sensul prezentului regulament) document de planificare
spaţială, caracterizat prin următoarele:

a) document informal;

b) transpune în termeni spaţiali o viziune sau strategie de dezvoltare a unui
teritoriu / comunităţi;
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c) poate fi rezultatul unui concurs de idei, a unei dezbateri publice şi/sau a
activităţii unui grup de lucru;

d) poate fi elaborat la scări foarte diferite (amenajarea teritoriului naţional,
regional, judeţean etc; urbanism la nivelul unei localităţi, zone urbane, cartier etc);

e) are, de regulă, un caracter general, enunţând şi aplicând în teritoriu principii
de dezvoltare, concepte, sisteme şi tipologii spaţiale, indicând direcţii de evoluţie,
recomandări, programe, măsuri şi proiecte;

f)se referăla perioade de timp medii şi lungi şi poate include o etapizare a punerii
sale în practică;

g) utilizează formulări şi coduri grafice accesibile publicului larg, imagini, scheme
explicative, exemplificări şi ilustrări;

h) oferă baza întocmirii şi aprobării ulterioare a documentaţiilor formale de
amenajare a teritoriului şi de urbanism;

mobilier urban – elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice
care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau
localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă
amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (presupun lucrări din
categoriile incluse în structura devizului general la C+M), necesitând emiterea
autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: mobilier de
delimitare (layout urban - pavaje decorative, bolarzi, borduri, rampe, balustrade etc),
mobilier de odihnă (bănci, scaune, banchete) iluminat (stalpi pentru iluminat,
lampadare, aplice, spoturi) elemente pentru apă și natură (bazine, fântâni,
jardiniere, pergole, grilaje pentru protecția arborilor), obiecte pentru comerț stradal
(chioșcuri, tonete), sisteme de informare (signalectică, sisteme de
comunicare/informare, sisteme publicitare), servicii publice de curățenie (coșuri de
gunoi, containere de deșeuri), servicii publice(cabine telefonice, refugii călători,
rasteluri biciclete), ansambluri de joacă pentru copii, obiecte de arta monumentală,
sculptură ambientală, obiecte de artă decorativă pentru exterior și alte asemenea.

modelare semnificativăa terenului- crearea unui relief artificial, cu volume importante
de terasamente (săpături/ umpluturi) și ziduri de sprijin masive care schimbă
microrelieful zonei și agresează peisajul

mică producție – în acceptul prezentului regulament cuprinde unități economice
productive a căror activitate presupune un personal de maxim 50 persoane/incintă,
nu presupune un trafic ridicat de mărfuri și transporturi grele (nu suprasolicită
infrastructura locală) și nu crează dezagremente vecinătăților; definiția are legătură
strict cu caracteristicile activității desfășurate într-o incintă (punct de lucru) și nu
este legată de marimea întreprinderii (care poate avea mai multe puncte de lucru, în
diverse locații).

monumente de for public -bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală,
construcţii sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ şi de
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semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie, pe terenuri aflate în
domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Sunt
sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile
enumerate, aflate în spaţii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una
dintre următoarele condiţii:

a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire emise cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării;

b) existenţa acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării
în vigoare a prezentei legi, prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice sau alte
tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidenţele autorităţilor,
instituţiilor şi serviciilor publice.

nivel – spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise,
delimitat de planşee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40%
din cea a încăperii/spaţiului în care se află (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a
construcţiilor).

nivel convențional-nivel considerat standard pentru locuințe și funcțiuni cu cerințe cvas-
similare de înălțime liberă, utilizat pentru exprimarea sugestivă a înălțimii unei
clădiri sub formă de având o înălțime de 3,0 m

nivel retras(prescurtat: R) – nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt
retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel
retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public,
potrivit regulilor de realizare a nivelelor suplimentare. Suprafaţa construită a
nivelului retras nu va depăşi 60% din cea a ultimului nivel plin (neretras).

non aedificandi= INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE, regulă urbanistică potrivit căreia, într-o
zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă
emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de
regimul de proprietate; exemple:

o zonele destinate înființării de străzi sunt supuse interdicției de
construire pâna la trecerea în domeniul public (interdictie definitiva
pentru orice tip de construcțiiși amenajări altele decât cele legate
de înființareastrăzii);

o zonele de realiniere a parcelelor în scopul modernizării străzilor
sunt supuse interdictiei de construire până la trecerea în domeniul
public (interdictie definitiva pentru orice tip de construcțiiși
amenajări altele decât cele legate de înființareastrăzii)

o zona gradinii de fațadă (între linia aliniamentului reglementat și
linia retragerii reglementate de la aliniament) este zona non
aedificandi – în care nu se pot amplasa construcții și se pot face
numai anumite categorii de amenajări (interdictie definitiva);



B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA PUG MUNICIPUL TECUCI, JUDEȚ GALAȚI

AN
EX

A
3-

Gl
os
ar

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 141

o zonele în care este necesară detalierea reglementărilor prin
documentații urbanistice de nivel inferior sunt supuse interdictiei
temporare de construire

non altius tollendi – regulă urbanistică care reprezintă obligația de a nu efectua
construcții peste o anumită înălțime; impusa în primul rând în vecinătatea
accentelor verticale istorice sau care constituie repere consacrate ale localitatii
(turle de biserici, turnuri sau cupole ale unor clădiri publice, foisor de foc etc);
restrictia poate fi impusa și pentru a prezerva culoare de vizibilitate sau panorame.

obiective generatoare de pericole de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase - amplasamentcare se află sub controlul unui operator, unde sunt
prezente substanţepericuloase în una sau mai multe instalaţii situate în această
zonă, inclusiv în infrastructurile sauactivităţile obişnuite ori conexe, aflându-se sub
incidența prevederilor Legii 59/1016 (sau unor reglementări ulterioare)

parcare inteligentă (smart parking) = sistem integrat de management al parcării, care
cuprinde un ansamblu de parcaje publice și private cu plată, sistem și a cărui
funcționare presupune senzori + aplicații pe smartphone pentru
rezervare/plată/ghidare; sistemul permite reducerea timpului necesar găsirii unui
loc de parcare și în același timp prezintă avantaje pentru administrația publică și
investitori datorită optimizarii costurilor de amenajare și operare a parcajelor,
reducerea congestiei în trafic și reducerea poluării, termenul de parcare inteligentă
se folosește și pentru clădiri de parcaje dotate cu sisteme automate de stocare a
autoturismelor, eficiente din punct de vedere al ocupării terenului

parcări ecologice = parcări realizate prin o serie de tehnici aplicate simultan pentru a
reduce suprafaţa impermeabilă totală a unui spaţiu de parcare, ceea ce are ca efect
reducereadebitelor de ape pluviale şiemisii poluante în canalizarea pluvială,
micşorarea temperaturii la nivelul suprafeţei şi menţinerea unei insule verzi în
zonele aglomerate. Pentru realizarea parcărilor ecologice se utilizează o suprafață
permeabilă amplasată peste un strat filtrant (de regulă pietriș).Suprafața
permeabilă poate fi pavaj permeabil (pavele montate distanțat, dale ecologice),
sisteme grilă sau zăbrele sau beton poros. Pentru efectul maxim de reducere a
insulelor de căldură sunt recomandate variantele înierbate.

parcelă - suprafaţa de teren ale cărei limite sunt 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, parcela
reprezintă un bun imobil(G.M – 007 – 2000)

parcelare-acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici,
destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legată de realizarea
unor locuinţe individuale, de mica înălţime (Legea 350/2001 cu modif. ulteroare). În
cadrul prezentului regulament, termenul este utilizat numai pentru divizarea în
urma căreia rezultă cel puțin trei parcele destinate construirii.
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parcelarea succesivă – operațiune de dezmembrarea în etape (dezmembrarea în
două/trei parcele, care se dezmembrează la rândul lor în alte două/trei parcele
ș.a.m.d.) având de regulă drept scop eludarea parametrilor reglementați pentru
parcele sau a obligativității elaborarii unui PUZ

parter(simb.: P)- primul nivel al unei clădiri, având pardoseala la o cota egală sau
superioara celei a trotuarului

pastişă - lucrare literară, muzicală sau plastică, de obicei lipsită de originalitate şi de
valoare, în care autorul preia servil temele sau mijloacele de expresie ale unui mare
creator; imitaţie, copie.

perdea de protecție-asociație vegetală creată de om reprezentând o fâșie îngustă și
lungă de teren plantată cu specii lemnoase (arbori și arbuști) amplasată la marginea
unor obiective de protejat

perimetru minier-perimetru de prospecțiune, explorare și exploatare107 aria
corespunzătoare proiecției la suprafața a conturului părții din scoarța terestră în
interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de
prospecțiune, explorare, respectiv de exploatare, precum și suprafețele necesare
desfășurării activităților de prelucrare, preparare a resurselor minerale și de stocare
a produselor reziduale miniere; perimetrele de prospecțiune, de explorare sau de
exploatare se definesc prin coordonatetopogeodezice în sistemul Stereo'70 și se
stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune108

procentul de spații verzi - PSV– se definește ca raportul procentual caracteristic unei
parcele, între suprafațaliberă de construcții și de amenajări mineralizate (drumuri,
alei, pavaje, trotuare, terase s.a.), notata Sv, și suprafața totală a parcelei, notata St.
În suprafața verde Sv se iau în considerare și suprafețe amenajabile de adâncime
redusă (peste subsol, fundații, echipamente edilitare etc.)

PSV=100 x Sv/St (%).

procentul spațiilor plantate – PSP – se definește ca raportul procentual caracteristic
unei parcele, între suprafața libera de construcții și de amenajări mineralizate
(drumuri, alei, pavaje, trotuare, terase s.a.), care are legatură directă cu straturile
adânci ale scoartei terestre și nu se suprapune niciunei constructii (subsol, fundatie,
dotări aferente rețelelor edilitare s.a.), notata Sp, și suprafața totala a parcelei,
notata St.

PSP=100 x Sp/St (%).

publicitate–totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita
cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau
pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări
de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de

107 Potrivit Legii Minelor nr.85/2003, cu modificările ulterioare
108Art.23 din HG 1208/2003 cu modif. ulterioare
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prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste
având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații.
Termenii specifici din domeniul publicității sunt precizați în Regulamentul de
publicitate aprobat de autoritatea locală.

realiniere – operaţiune tehnică şi juridică avînd ca scop lărgirea amprizelor stradale şi
care constă în retrasarea aliniamentului şi trecerea în domeniul public a suprafeţelor
necesare. Realinierile constituie obiectiv de utilitate publică.

realiniere locală – operațiune de realiniere care are drept scop retrasarea locală a
aliniamentului în cazul parcelelor care depășesc linia pe care se plasează parcelele
învecinate. Corecția se realizează prin retragerea limitei dinspre stradă
(aliniamentului existent) a parcelei mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor
adiacente.

regim de construire - modul de amplasare a construcțiilor pe parcela definitoriu pentru
imaginea stradala; regimul de construire poate fi:

o regim de construire închis (continuu) = amplasarea construcțiilor se face
ocupand întreaga lățime a terenului, rezultand o imagine stradala cu front
continuu de construcții; spatiul privat este ferm separat de spatiul public;
implica solutionarea accesului carosabil în curtea din spate prin gang sau
dintr-o strada/ alee locala paralela; este specific printre altele zonelor
centrale din orașe și unor zone de locuințe colective;

o regim de construire deschis (discontinuu) = amplasarea construcțiilor
(cuplate sau izolate) se face ocupand doar partial lățimea parcelei,
imaginea stradala ofera o succesiune de volume construite și spații
deschise; spatiul public și cel privat comunica vizual; este specific în primul
rand zonelor de locuire individuală; constituie modul de construire specific
în municipiulTecuci

regim de înălțime - defineste numărul si tipul nivelurilor (caturilor) unei constructii (vezi
subsol, demisol, parter, nivel,mansardă)

regimul juridic al terenurilor – totalitatea prevederilor legale prin care se definesc
drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor (Legea
350/2001)

regula calcanului - reglementare urbanistică generală care urmărește evitarea
calcanelor vizibile dinspre spațiul public; regula se adresează construcțiilor din
aceeași categorie și este detaliată la pag.50

regula de realizare a nivelurilor suplimentare: reglementare urbanisticăgenerală ce
stabileste modul de realizare a unor niveluri suplimentare peste regimul de înălțime
curent al zonei – dacăreglementările zonei/UTR-ului o permit. Nivelurile
suplimentare se vor încadra în conturul determinat de un arc de cerc cu raza de 4,0
metri şi tangenta la acesta la 45 grade.
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regula teșirii aliniamentului în intersecții– reglementare urbanistica generală care
urmăreste asigurarea distanței de vizibilitate în intersectii, asigurarea unor raze
minime de racord între străzi și evitarea unei imagini urbane agresive. La intersecția
dintre străzi aliniamentele se racordează după o linie cu lungime de min. 3,00 m,
situată pe latura triunghiului ce mărginește câmpul de vizibilitate. Câmpul de
vizibilitate este construit potrivit STAS 10144/3 și 10144/4; regula nu se aplică la
giratorii și alte intersecții complexe ce necesită studiu de specialitate

regim de aliniere local -reglementare urbanistică generală ce urmărește conservarea
unei alinieri constituite. Regimul de aliniere local se manifesta ca linie de aliniere
unitară sau ca retragere coincidentă

reparcelare - în sensul prezentului regulament reparcelările reprezintă operaţiunile care
au ca rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren, învecinate, loturile
rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite față de momentul iniţial.
Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren
învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu

resursele subsolului – resursele minerale definite prin lege109 :cărbunii, minereurile
feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de
pământuri rare și disperse, sărurile haloide, substanțele utile nemetalifere, rocile
utile, pietrele prețioase și semiprețioase, turba, nămolurile și turbele terapeutice,
rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoțesc,
apele minerale naturale (gazoase și plate), apele minerale terapeutice, precum și
produsul rezidual minier din haldele și iazurile de decantare

retragere coincidentă– regulă locală de amplasare a construcțiilor, manifestată prin
existența aceleaşi retrageri faţă de aliniament pe ambele parcele învecinate cu
parcela pe care se propune construcția

rezalit–porțiune de zid ieșită din linia fațadei, fie în scopul întăririi rezistenței (de
exemplu contrafortul), fie pentru a masca un volum interior, fie din motiv decorativ,
pentru a da o anumită structură planului clădirii, o anumită compoziție; în
arhitectura modernă deseori un rezalit maschează instalaţiile interioare

riscuri naturale-alunecări de teren,nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de
torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpada,dislocări de stânci, zone inundabile şi altele
asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre aconsiliului judeţean, cu avizul
organelor de specialitate ale administraţiei publice (RGU art.10, alin.(2))

riscuri tehnologice-riscurile determinate de proceseleindustriale sau agricole care
prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren oride poluare a
aerului, apei sau solului (RGU art.11, alin.(2))

servicii de interes general = servicii orientate spre binele public, servicii prestate în
interes general și ca atare supuse de autoritati unor obligatii specifice privind

109Legea Minelor nr.85/2003 cu modificarile ulterioare
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serviciile publice; servicii care contribuie la realizarea obiectivelor privind
solidaritatea și egalitatea; includ:

o servicii necomerciale (de ex. Educatia obligatorie, protectia sociala)

o obligatii ale statului (de ex. securitatea și justitia)

o servicii de interes economic general (precum serviciile de baza privind
electricitatea, telecomunicatiile, serviciile postale, transportul, serviciile de
evacuare a apei și deseurilor și energia);

Cele trei categorii de servicii se întrepatrund în general.

servicii publice= servicii de interes economic general; servicii de interes public sau de
utilitate publică precum electricitatea, furnizarea gazului și a apei, transportul,
serviciile postale și telecomunicatiile create și administrate de autoritati publice sau
delegate altor operatori (publici sau privati)

sector primar: sector principal de activitate economica implicand extragerea și
producerea materiilor prime; exemple: minerit, agricultura, silvicultura, pescuit

sector secundar: sector principal de activitate economica ce implică transformarea
materiilor prime în bunuri

sector tertiar: sector economic principal neproducator direct de bunuri, reprezentat
preponderent de comert și prestatii; ansamblul unităților economice care au ca
activitate principală prestarea de servicii pentru consumatori și companii precum
vanzarea de bunuri, hotel, restaurant, agentie de turism, transport pe cablu, IT,
telecomunicatii, marketing, publicitate, servicii financiare, consultanta, proiectare,
cercetare etc.

servitute de trecere- dreptul de trecere reglementat potrivit legii civile prin acte între vii
și care este instituit în beneficiul unei/unor alte proprietăti

servitute de utilitate publică – limitare legală (sarcină) impusă asupra unui imobil în
scopul satisfacerii unui interes public. Limitare administrativă a dreptului de
proprietate. Exemple de servituți de utilitate publică: servituți legate de înființarea,
utilizarea, întretinerea, modernizarea drumurilor publice, a căilor ferate, servituți
legate de inființarea, întreținerea, intervenția în caz de avarie, modernizarea,
devierea rețelelor tehnico-edilitare definite prin lege a fi de utilitate publică (apa,
canal, energie electrică, gaze etc)

shared space – spațiu urban partajat (spațiu de conviețuire a pietonilor și bicicliștilor cu
mașinile); abordare de design urban care încearcă să reducă la minimum delimitările
între traficul auto și pietoni, de multe ori prin eliminare bordurilor, marcajelor
rutiere, semnelor de circulație. De obicei, acest sistem se utilizează pe străzi înguste
din centrul urban sau care fac parte din zone rezidentiale. Propus pentru prima dată
în 1991, termenul este în prezent puternic asociat cu activitatealui HansMonderman
care a sugerat că prin crearea unui sentiment mai mare de incertitudine și prin
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faptul ca este neclar care conducator auto are prioritate, șoferiireduc viteza,iar
toată lumeareduce nivelul de compensare a riscurilor. Avantajele sistemului:
calmează traficul și limitează viteza cu care se deplasează mașinile, descurajând
traficul auto; permite pietonilor și bicicliștilor mai multă libertate de deplasare;
încurajează dezvoltarea de noi spații comerciale (în special de alimentație publică)
datorită creșterii traficului pietonal.

structuri de primire turistică - constructii si amenajăridestinate, prin proiectare si
executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, împreună cu serviciile specifice
aferente. Categorii de structuri de primire turistică definite potrivit Ordinului ANT
nr.65/20013, cu modificările ulterioare:

hotel: structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri,
care pune la dispoziția turiștilor spații de cazare (camere, garsoniere,
apartamente, suite, duplexuri) dotate corespunzător, asigură prestări de
servicii specifice, dispune de hol de primire/recepție și după caz, de spații de
alimentație publică;

hotel apartament: hotel compus numai din apartamente și/sau garsoniere,
dotate astfel încâtsă asigure păstrarea și prepararea alimentelor, precum și
servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu
servire permanentă prin room-service;

motel:unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităților, în imediata
apropiere a arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru
asigurarea serviciilor de cazare și alimentație pentru turiști, precum și
pentru parcarea în siguranță a mijloacelor de transport;

hostel: structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere,
garsoniere sauapartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în
spații amenajate, de regulă, în clădiricu altă destinație inițială decât cea de
cazare turistică; hotel pentru tineret;

cabană turistică: structură de primire turistică de capacitate relativ redusă,
funcționând înclădire independentă, cu arhitectură specifică, care asigură
cazarea, alimentația și alte serviciispecifice necesare turiștilor aflați în
drumeție sau la odihnă în zone montane, rezervații naturale, înapropierea
stațiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.

vilă turistică: structură de primire turistică de capacitate relativ redusă,
funcționând înclădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în
stațiuni turistice sau în alte zone și localități de interes turistic, care asigură
cazarea turiștilor și prestarea unor servicii specifice.

bungalow: structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de
regulă din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate
ridicată (munte, mare) acesta poate fi construit și din zidărie. Este amplasat
în perimetrul campingurilor, satelor de vacanță, ca unitate independentă
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situată în stațiuni turistice sau zone turistice, ori ca spațiu complementar pe
lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiștilor, precum și
celelalte servicii prestate de unitatea debază, după caz. Funcționează, de
regulă, cu activitate sezonieră.

pensiune turistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de
cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcționând în
locuințele cetățenilor sau în clădire independentă, care asigură în spații
special amenajate cazarea turiștilor și condiții de pregătire șide servire a
mesei.

pensiune agroturistică: structură de primire turistică, având o capacitate de
cazare de până la 8 camere, care asigură în spații special amenajate cazarea
turiștilor și condițiile de pregătire și servire a mesei, precum și posibilitatea
participării la activități gospodărești sau meșteșugărești. În pensiunile
agroturistice, turiștilor li se oferă masa preparată din produse majoritar
naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la
producători/pescari autorizați de pe plan local. În cadrul pensiunilor
agroturistice se desfășoară cel puțin o activitate legată de agricultură,
creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi
fructiferi sau se desfășoară o activitate meșteșugărească, cu un atelier de
lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Amplasarea pensiunilor
agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare și de orice
alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranța turiștilor, pe
un teren cu o suprafață minimă compactă calculată prin înmulțirea
numărului camerelor din incinta acestora cu 100mp. La pensiunile
agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv,
suprafața terenului nu poate fi mai mică de 500 mp. Suprafețele destinate
activităților agricole sau meșteșugărești pot fi desfășurate și în altă locație
proprie față de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiția ca aceste
suprafețe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiași
localități. Suprafața aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafața
destinatăactivităților agricole sau meșteșugărești trebuie să fie de minimum
1.000 mp.

camping: structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în
corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze
mijloacele de transport, să își pregătească masa și să beneficieze de celelalte
servicii specifice acestui tip de unitate; Capacitatea campingului se exprimă
în număr de locuri de campare și se determină prin înmulțirea cu 4 a
numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de
cazare în căsuțe tip campingși/sau în bungalow-uri amplasate în incinta
unității.
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popas turistic: structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din
căsuțe și/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care
asigură servicii de cazare și alimentație, precum și posibilități de parcare
auto. Dotarea și serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de
aceeași categorie, cu excepția faptului că popasurile turistice nu dispun de
teren de campare pentru amplasarea corturilor și/sau arulotelor.

subsol (simb.: S) – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul
terenului înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă. Subsolul se
consideră nivel subteran al construcţiei (după: P118-99 Normativ de siguranţă la foc
a construcţiilor). Încazul terenurilor în panta se considera subsol nivelul care are
pardoseala situata în medie sub nivelul terenului inconjurator cu mai mult de
jumatate din înălțimea libera

supantă – planşeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faţă de
încăperea în care este dispus.(după: P118-99 Normativ de siguranţă la foc a
construcţiilor)

suprafață comercială (Scom) - ariile sălilor de vânzare, consumaţie, ariile spaţiilor pentru
rezerva de mărfuri şi aria auxiliară (ateliere de retuş şi cabină de probă, camere de
audiţii, vizionare şi depanare pentru RTV, bucătării, camere de preparare,
laboratoare, cămări, oficiu, spălător de vase, spaţii pentru recepţia şi expediţia
mărfurilor, vestiare)

suprafață de vânzare(Svan) - suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru
achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi
circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe
de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi
anexelor. În cazul unităților de alimentație publică Svan este reprezentat de totalul
suprafețelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară și alte
asemenea

suprafaţă construită desfăşurată (SCD) – suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor
planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa
subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu
destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile
destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor
neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare,
trotuarele de protecţie (Legea 350/2001); indicată cu acronimul ACD în exprimări
cantitative (ex.: 100 mp ACD/unitate locativă)

suprafaţă construită(SC) – suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor
descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00m de la nivelul
solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită
(Legea 350/2001).
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suprafaţa nivelului (SN) – (Aria nivelului) aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul
respectiv, delimitată de conturul ei exterior. Suprafaţa nivelului se măsoară la 1 m
deasupra pardoselii finite. În suprafaţa nivelului se cuprind şi ariile nivelurilor
intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

o ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcţiuni;
o ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor

sau altor săli similare);
o ariile supantelor;
o ariile balcoanelor şi logiilor;
o ariile porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere dacă acestea nu au

înălţimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai
primului nivel deservit;

o aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol,
încăîerile motoarelor de ascensor,

o pompe etc. Părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la
mansarde etc;

o aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc;
o aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă h>1,8 m;

În aria nivelului nu se cuprind:

o copertinele cu suprafeţe mai mici de 4,0 mp şi adâncimea mai mică de 2,0
m, profilele ornamentale şi cornişele;

o învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste
nivelul imediat inferior;

o golurile mai mari de 4,0 mp, fiecare în parte, numai la curţi de lumină şi
curţi englezeşti;

o rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp;
o treptele exterioare şi terasele neacoperite.

La clădirile, cu excepţia locuinţelor, care au porţiuni cu număr diferit de niveluri
denivelate de înălţimi egale sau diferite, deservite de o aceeaşi scară, numărul de
niveluri al casei scării se determină conform STAS 4908-85.

teritoriu protejat- teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime
admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta
include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric,
de odihnăși recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale(OMS
119/2014)

transport greu – transport cu autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 to

unitate teritorială de referinţă (UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii
administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin
omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi
arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează,
după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică
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unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen,
folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor
similar.

urbanizare – (în sensul prezentului regulament) acțiunea de a pune în aplicare principiile
urbanistice, pentru a da unei localități aspect de oraș; ansamblu de măsuri pentru
instituirea unei structuri urbane în concordanță cu principiile urbanistice

UVM (unități de vită mare) -unitate de măsură standard (stabilită pe baza necesarului de
hrană al fiecărei specii de animale), care permite conversia diferitelor categorii de
animale; conversia se calculează conform tabelului de conversie din anexa II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce
privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare, publicitatea pentru
aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare

viabilizare (lucrări de ~)– ansamblul lucrărilor de accesibilizare și echipare tehnico
edilitară a terenurilor în vederea amplasării de construcții

zonă funcţională – parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă
existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi
funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor
verzi etc). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţiriiteritoriului în zone
funcţionale

zonă de protecție sanitară- terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice
folosință sau activitate care ar putea conduce lapoluarea/contaminarea factorilor de
mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din imediata
vecinătate a obiectivului;pentru captările, construcțiile și instalațiile utilizate în
alimentarea prin sistem public sau privat de aprovizionare cu apă
potabilă/instalațiile de apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei se
aplică prevederile pentru «zona de protecție sanitară cu regim sever“, «zona
deprotecție sanitară cu regim de restricție»și «perimetru de protecție
hidrogeologică» din Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor
deprotecție sanitarăși hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
930/2005, denumite în continuare Norme speciale, și din Instrucțiunileprivind
delimitarea zonelor de protecție sanitarăși a perimetrului de protecție
hidrogeologică, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.
1.278/2011110

zona drumului (în extravilan) –include ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie

zona străzii (în intravilan) - include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de

110OMS 119/2014 modif cu OMS 994/2018, art.1 lit.e
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teren necesare amplasării anexelor acestora (în varianta reglementată, potrivit
prezentului PUG și/sau a proiectelor de specialitate)
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ANEXA 4– Documentații de urbanism aprobate

SITUAȚIA PRELUARII REGLEMENTĂRILOR PUZ-URILOR ȘI
PUD-URILOR ÎN PLANUL URBANISTIC GENERAL
Lista documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al municipiului Tecuci,
puse la dispozitie de primarieși analizate în scopul elaborarii actualizarii Planului
Urbanistic General al municipiului Tecuci.

Nr.
crt. Denumire HCL

aprobare Obs.

Tabelul 14 Planuri urbanistice aprobate ulterior PUG anterior, analizate și, după caz, preluate în PUG actual

Notă: numărul de ordine din tabel corespunde cu numărul de identificare de pe planșele
din PUG.
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ANEXA 5- Clasificarea utilizărilor

CLASIFICAREA UTILIZĂRILOR ADMISE DUPĂ CATEGORII DE
FUNCŢIUNI

FUNCŢIUNI ADMINISTRATIVE

(1) Sediul Primăriei, birouri şi filiale ale acesteia
(2) Sediu de instituţie publică:

a. Poliție
b. Politie locală
c. serviciu descentralizat al ministerelor / altor organe ale administraţiei

publice centrale,
d. tribunal, judecătorie, parchet

(3) sediu de partide politice, sindicate, culte,
(4) sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii etc

FUNCŢIUNI DE ADMINISTRAREA AFACERILOR

(1) Sedii de societăți comerciale, regii autonome
(2) Clădiri de birouri

FUNCŢIUNI FINANCIAR-BANCARE

(1) Sediu bancar, filială/ agenție bancară
(2) Sediu/ punct de lucru al societăților de asigurări
(3) Sediu de firma de brokeraj
(4) Sediu de fond de investiții

FUNCŢIUNI TERŢIARE

(1) Comerțcu amănuntul: comerţ alimentar având Svân<400 mp, comerţ nealimentar
având Svân<400 mp, magazin general sau supermarket cu Svân<1500 mp, închiriere
CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ținute speciale etc

(2) Alimentaţie publică: restaurant, braserie, pizzerie, berărie, bar de zi, bar de
noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar,
fast-food, bufet, bodegă, rotiserie, pub, bistro, cabaret, cofetărie, patiserie-
plăcintărie, simigerie-covrigărie-gogoșerie, ceainărie, cantină, terasă/grădină de
vară

(3) Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare
profesională, centru afterschool, servicii poştale şi de curierat (relații cu publicul),
furnizare utilități (relații cu publicul), servicii CATV (relații cu publicul), agenţie de
turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii
IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie,
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coafor, baie publică, saună etc), studio de body-piercing / tatuaje, curăţătorie de
haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă / mediatecă, servicii funerare etc

(4) Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de
medicină de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize medicale,
laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, birou de
avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau
economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare /
design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă etc

(5) Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice /
instalații, asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, croitorie,
marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie,alte activităţi
manufacturiere în spații închise care se conformează reglementărilor OMS
119/2014 (vezi pag.203)

FUNCŢIUNI COMERCIALE EN-DETAIL ŞI SERVICI I DE MARI DIMENSIUNI

Comert cu raza mare de servire (vezi anexa 3 Glosar):

(1) centre comerciale regionale (parcuri comerciale)
(2) supermagazine cu Svân≥1500 mp/ hipermagazine
(3) mari magazine (centre comerciale) cu Svân≥1500 mp
(4) comert specializat pe profile și servicii aferente (bunuri de folosinta îndelungată:

electrocasnice, mobila, automobile, bricolaj, gradinarit etc) cu Svân>400 mp
(5) comert+servicii integrate: showroom, service pentru automobile, echipamente

etc
(6) comert+servicii organizate în sistem mall
(7) comert cu ridicata, comert tip cash & carry
(8) spații tip târg săptămânal sau periodic (specializat sau general)
(9) piață de gros

FUNCŢIUNI DE SERVICI I INDUSTRIALE ŞI CVASI- INDUSTRIALE

(1) Depozitare, logistică, distribuţie şi desfacere
(2) Comerţ en-gros
(3) Comerţ cu materiale de construcţii
(4) Bază de producție în construcții
(5) Întreținerea și repararea autovehiculelor
(6) Service utilaje
(7) staţie de distribuție carburanţi şi servicii conexe
(8) Industrii creative
(9) Centru de cercetare şi formare profesională
(10) Parc științific și tehnologic
(11) Parc tehnologic
(12) Parc de industrii creative
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FUNCŢIUNI DE CULT

(1) Lăcaş de cult
(2) Așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc)
(3) Săli de ceremonii funerare (casă mortuară)

FUNCŢIUNI DIN DOMENIUL CULTURAL

(1) Sală de concerte, teatru,
(2) Sală polivalentă, sală de spectacole
(3) Casă de cultură, centru sau complex cultural,
(4) Cinematograf
(5) Muzeu, galerie de artă, atelier de artă, expoziție,
(6) Bibliotecă, mediatecă
(7) Centru de conferinţe
(8) Cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor etc
(9) Centru comunitar

FUNCŢIUNI DE EDUCAȚIEŞI CERCETARE

(1) Creșă
(2) Grădiniță
(3) Centru de zi
(4) Şcoală primară, şcoală gimnazială,
(5) Liceu, şcoală postliceală, şcoală de arte şi meserii
(6) Afterschool
(7) Unități/ centre de învățământ special
(8) Unități de învăţămînt superior
(9) Spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi, cantine
(10) Campus universitar
(11) Centru educaţional
(12) Institut/ centru de cercetare
(13) Pol / parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc

FUNCŢIUNI DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

(1) Unități sanitare cu paturi:
a. Spital, clinică, maternitate
b. Sanatoriu,
c. Sanatoriu balnear
d. Preventoriu,
e. Clinică
f. Unitate medico-socială
g. Centru de sănătate
h. Unități medico-sociale

(2) Unități de asistență medicală fără staționar
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a. Policlinică
b. Ambulatoriu
c. Centru de diagnostic si tratament
d. Centru medical
e. Dispensar
f. Dispensar TBC
g. Cabinete medicale școlare
h. Cabinet medical (de medicină generală, medicină de familie, de

specialitate)
i. Cabinet stomatologic

(3) Alte unităţi de sănătate
a. centru de transfuzie
b. staţii de salvare
c. Farmacie, punct farmaceutic, drogherie
d. Laborator medical (de radiologie, imagistică medicală, analize medicale,

explorări funcționale)
e. Laborator de tehnică dentară
f. Laborator/ centru de sănătate mintală
g. Depozite farmaceutice

(4) Unități de asistență socială cu cazare:
a. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru

persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală
b. Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socialăși dezintoxicare -

pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice
c. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice
d. Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități
e. Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială
f. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil
g. Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate
h. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în

familie (domestice)
i. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără

adăpost
j. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale

traficului de persoane
k. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de

persoane în situație de dependență
(5) Unități de asistență socială fără cazare:

a. Centre de zi pentru persoane vârstnice
b. Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
c. Centre de zi pentru copii (includ și creșe)
d. Centre de zi pentru familie cu copii
e. Centre de zi pentru victimele violenței în familie și agresori
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f. Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu
diferite adicții

g. Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
h. Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
i. Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au

primit o formă de protecție în România
j. Centre de zi pentru asistențăși suport pentru alte persoane aflate în

situații de nevoie
k. Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de

sărăcie
l. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu

dizabilități, persoane aflate în situație de dependență
m. Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități

FUNCŢIUNI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT
(1) funcțiuni sportive:

a. Stadion,
b. piscină, bazin de înot
c. sală de sport specializată sau polivalentă,
d. teren de sport în aer liber (pentru jocuri sportive, tenis etc)
e. patinoar,
f. velodrom,
g. hipodrom,
h. bază hipică,
i. bază de canotaj

(2) funcțiuni de agrement:
a. Bază de agrement
b. bază de agrement nautic
c. Pol de agrement
d. teren de golf
e. parc de agrement (general)
f. parc de agrement specializat (zoo parc, călarie, skate parc, escaladă,

paintball, parc aventură, mountainbike, motocross, off-road ș.a.)
a. ștrand
b. minigolf
c. bowling, popicărie,
d. teren de picnic

FUNCŢIUNI DE PRIMIRE TURISTICĂ

(1) Hotel, hotel de apartamente
(2) motel
(3) vilă turistică
(4) pensiune turistică
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(5) pensiune agroturistică
(6) hostel, youth hostel
(7) bungalow
(8) popas turistic
(9) camping

SPAȚII VERZI

(1) Parcuri
(2) Grădini publice
(3) Scuaruri
(4) Fâșii plantate
(5) Grădini botanice
(6) Parcuri dendrologice
(7) Grădini zoologice
(8) Muzee în aer liber
(9) Parcuri expoziționale
(10) Păduri de agrement
(11) Spații verzi de protecție
(12) Pepiniere și sere (pentru amenajarea spațiilor verzi)

FUNCŢIUNI INDUSTRIALE

(1) Producție industrială – hală de producţie, atelier, laboratoar etc
(2) Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție şi

desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc – exclus
locuinţe)

(3) Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii cu
profil de tip industrial sau cvasiindustrial şi activități conexe – administrative, de
depozitare, comerciale etc

(4) Infrastructură şi spaţii destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /
cvasiindustrial

(5) Incubator de afaceri
(6) Bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de

transport rutier, terminal de mărfuri
(7) Instalaţie de transfer intermodal de mărfuri
(8) Centru de colectare şi depozitare fier vechi
(9) Centru de colectare, depozitare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile
(10) Parc industrial
(11) Producție extractivă
(12) Producție de energie (clasică)
(13) Producție de energie verde
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FUNCŢIUNI AFERENTE INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

(1) Gară de persoane / stație a trenului metropolitan
(2) Autogară
(3) Terminal intermodal de mărfuri
(4) Terminal intermodal de călători
(5) Parcaj public multietajat subteran şi/sau suprateran
(6) Parcaj public de tip park&ride
(7) Depou pentru vehicule de transport

FUNCŢIUNI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

(1) Piaţă agro-alimentară,
(2) Pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice)
(3) Cimitir uman
(4) Depozit ecologic de deșeuri municipale
(5) piaţă de vechituri, obor
(6) Sediu serviciu public de gospodărire comunală şi activități conexe: administrative,

tehnice, de reparații şi întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine,
cluburi etc – exclusiv locuinţe)

(7) Depou pentru vehiculele transportului public
(8) Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate
(9) Rampă de transfer a deşeurilor urbane
(10) Centru de colectare / prelucrare deşeuri
(11) Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte
(12) Crematoriu uman,
(13) Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă
(14) Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

FUNCŢIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE

(1) Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare: stații electrice,
gospodării de apă, SRM-uri etc

(2) Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare,
cantine, cluburi etc – exclus locuinţe)

UNITĂŢI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

(1) Unitate militară
(2) Unitate de poliţie
(3) Unitate de jandarmerie
(4) Unitate de protecţie civilă
(5) Unitate de pompieri
(6) Unitate ale serviciilor de informaţii
(7) Penitenciar
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FUNCŢIUNI AGRICOLE

(1) Exploatarea terenurilor în scopul producţiei agricole: cultivarea produselor
agricole, a pomilor fructiferi, a viţei de vie, a plantelor tehnice / industriale,
farmaceutice, flori și plante ornamentale

(2) Păşuni, fâneţe
(3) Plantaţie de hamei şi duzi
(4) Lucrări şi amenajări de îmbunătăţiri funciare
(5) Drumuri de exploatare agricolă
(6) Sere de producție
(7) solarii, răsadniţe
(8) Pepinieră pomicolă, pepinieră viticolă
(9) Ciupercării
(10) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole destinate personalului
(11) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole pentru depozitarea uneltelor și

utilajelor
(12) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole destinate adăpostirii animalelor
(13) Fermă pentru creşterea animalelor
(14) Acvacultură
(15) Pescuit
(16) Staţiune de cercetare agricolă
(17) Stațiune de cercetare piscicolă
(18) Sortare, prelucrare şi depozitare a produselor agricole
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ANEXA 6- Monumente istorice

MONUMENTE ISTORICE PE RAZA MUNICIPIULUI TECUCI
Datele din prezenta anexă sunt extrase din Studiul istoric de fundamentare al Planului
urbanistic general al municipiului Tecuci

MONUMENTE ISTORICE CUPRINSE ÎN L.M.I.2015 APROBATA CU
ORDINUL NR. 2828/2015

Nr.
crt

Nr.
LMI111 Cod LMI Denumire Adresă Datare

1. 201 GL-II-m-B-03090 Școala tip „Spiru Haret” Str. 1 Decembrie
1918, 26 1887-1889

2. 202 GL-II-m-B-03091 Casa Subofițerilor Str. 1 Decembrie
1918, 27 sf. sec. XIX

3. 203 GL-II-m-A-03092 Casa Teodor Cincu, azi
Muzeul Mixt Tecuci

Str. 1 Decembrie
1918, 36 sf. sec. XIX

4. 204 GL-II-m-B-03093 Hanul Goleri, azi B.C.R.
Tecuci

Str. 1 Decembrie
1918, 55 sf. sec. XIX

5. 205 GL-II-m-B-03094 Vila Maria Șendrea Str. 1 Decembrie
1918, 57 1900

6. 206 GL-II-m-B-03095 Clădirea Primăriei Vechi,
azi Casa de Cultură

Str. 1 Decembrie
1918, 62 1887

7. 207 GL-II-m-B-03096
Casa Tache Anastasiu, azi
Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură

Str. 1 Decembrie
1918, 64 sf. sec. XIX

8. 208 GL-II-m-B-03097 Casa Cruceanu Str. 1 Decembrie
1918, 80 sf. sec. XIX

9. 209 GL-II-m-B-03098 Fostul Tribunal Județean
Tecuci

Str. 1 Decembrie
1918, 81 sf. sec. XIX

10. 210 GL-II-m-B-03099 Casa Elena Chicoș Str. 1 Decembrie
1918, 85 sf. sec. XIX

11. 211 GL-II-m-B-03100 Casa Jan Koppethki Str. 1 Decembrie
1918, 86 sf. sec. XIX

12. 212 GL-II-m-B-03101 Casa Natalia Negru Str. Coșbuc George
5 sf. sec. XIX

13. 213 GL-II-m-B-03102 Casă Str. Elena Doamna
1-3 sf. sec. XIX

14. 214 GL-II-m-B-03103 Casa Tudor Pamfile Str. Elena Doamna
32 sec. XIX

15. 215 GL-II-m-B-03104 Casă Str. Galați 2 1887-1888
16. 216 GL-II-m-B-03105 Casa Meran-Manoliu Str. Galați 7 sf. sec. XIX

17. 217 GL-II-m-B-03106
Fosta Prefectură a
Județului Tecuci, azi
Clubul Copiilor

Str. Galați 15 1900

111 Număr de ordine conform LMI2016
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Nr.
crt

Nr.
LMI111 Cod LMI Denumire Adresă Datare

18. 218 GL-II-m-B-03107 Casa Ioniță Hrisanti Str. Hrisanti Ioniță 8 sf. sec. XIX

19. 219 GL-II-m-B-03109 Banca de Scont, azi
Parchetul Tecuci Str. Petrovici Ioan 2 înc. sec. XX

20. 220 GL-II-m-B-03108 Casa Vornicul Tiron Aleea Plopilor 2 Sec.XIX

21. 221 GL-II-m-B-03110 Casa Hulea Str. Popa Șapcă 2 Mijl.sec.
XIX

22. 222 GL-II-m-B-03112
Fostul sediu al
Administrației Financiare,
azi Tribunalul Tecuci

Str. Racovitz George
28 înc. sec. XX

23. 223 GL-II-m-B-03113 Banca Tecuci, azi
Biblioteca Municipală Str. Republicii 11 1890

24. 224 GL-II-m-B-03114 Casa Calistrat Hogaș Str. Siretului 8 Mijl.sec.
XIX

25. 225 GL-II-m-B-03115 Casa Vasile Beldie Str. Victoriei 4 Sf.sec.XIX
26. 226 GL-II-m-B-03116 Casa colonel Popescu Str. Victoriei 6 1897
27. 227 GL-II-m-B-03117 Casă Str. Victoriei 8 Sf.sec.XIX

28. 228 GL-II-m-B-03118 Banca Sindicatului
Agricol, azi Poșta Tecuci Str. Victoriei 13 înc. sec. XX

29. 229 GL-II-m-B-03119 Casă Str. Victoriei 14 înc. sec. XX
30. 230 GL-II-m-B-03120 Casa Șerban Neniță Str. Victoriei 16 înc. sec. XX
31. 231 GL-II-m-B-03121 Casă Str. Victoriei 19 înc. sec. XX
32. 232 GL-II-m-B-03122 Casă Str. Victoriei, 29 înc. sec. XX

33. 256 GL-III-m-B-03142 Bustul lui Calistrat Hogaș
Str. 1 Decembrie
1918 62, în fața
Casei de Cultură

34. 257 GL-III-m-B-03143 Bustul Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza

Str. 1 Decembrie
1918 64, în parc 1959

35. 258 GL-III-m-B-03144 Bustul lui Spiru Haret Str. Victoriei 12,
Liceul „Spiru Haret” 1934

Tabelul 15 Lista monumentelor istorice clasate conf. LMI 2015

SITURI ARHEOLOGICE CUPRINSE ÎN REPERTORIUL ARHEOLOGIC
NAȚIONAL

Nr. Cod RAN Denumire Adresa Datare, obs.
1 75212.01 Aşezarea daco-romană

de la Tecuci - Rateş I.
La 1 km E de oraş pe
Şoseaua Tecuci - Matca

Epoca romană / sec.
III - IV

2 75212.02 Situl arheologic de la
Tecuci – La Plopi

Centura ocolitoare mun.
Tecuci, km. 5+900-6+200

Epoca bronzului,
Hallstatt, sec. IV

Tabelul 16 Situri arheologice incluse în RAN

SITURI ARHEOLOGICEREPERATE, NECUPRINSE ÎN REPERTORIUL
ARHEOLOGIC NAȚIONAL

Nr. Denumire Adresa Datare, obs.
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Nr. Denumire Adresa Datare, obs.

Tabelul 17 Situri arheologice reperate
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ANEXA 7- Ghid echipamente publice

GHID DE STABILIRE A ECHIPAMENTELOR PUBLICE
NECESARE ÎN MUNICIPIUL TECUCI

Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL ADMINISTRATIV ȘI AL ORDINII PUBLICE

Primărie * - - -

Poliție * - - (*)

Poliție locală * - - (*)

Structuri de
intervenție: unitate
pompieri, SMURD,
jandarmi

(*) - - * Zonală

Filiala a primariei
(birou relații
publice, taxe-
impozite etc)

- * - * După caz

Alte servicii publice
subordonate
autorității locale

* - - *
Se recomandă amplasarea
în zona centrală

Servicii publice
descentralizate
(Admin. Financiară
etc)

* (*) - (*)
Se recomandă amplasarea
în zona centrală

Alte reprezentanțe
ale instituțiilor
publice (centru de
protecție a
plantelor, cameră de
consultanța agricolă,
ocol silvic etc)

* - - (*)

Zonală sau orășenească
după caz

Se recomandă amplasarea
în zona centrală

ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
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Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

Gradinita (*) * * -
Raza maximă de servire 500
m; se va evita accesul din
artere cu trafic intens

Scoala generală (*) * - (*)
Raza maximă de servire
1000 m; se va evita accesul
din artere cu trafic intens

Aftershool (*) * * (*)

Recomandabil pentru un
grup de cvartale, în
apropierea scolii generale;
se va evita accesul din
artere cu trafic intens; raza
maximă de servire 1000 m

Licee, colegii, școală
postliceală

* * - (*)
Functie de necesități; raza
de servire zonală sau
orășenească

Școală de arte şi
meserii

* * - (*)
Functie de necesități; raza
de servire zonală sau
orășenească

ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL CULTURII

Casă de cultură,
centru cultural

* - - - Zonală sau orășenească

Muzeu * - - (*) Zonală sau orășenească

Biblioteci * * *
Pot fi cuplate cu cluburile
de cartier; raza de servire
recomandata: 1000 m

Galerie de artă,
expozitii

* * - -
Pot fi cuplate cu cluburile
de cartier; raza de servire
recomandata: 1000 m

Cinematograf, sală
de spectacole

* - - (*) Orășenească

Sali de intruniri de
interes comunitar

* * * *
Pot fi cuplate cu cluburile
de cartier; raza de servire
recomandata: 1000 m
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Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

Cluburi (pentru
copii, tineri,
varstnici)

* * - *

Pot include și sali de
reuniuni de interes
comunitar; raza de servire
recomandata: 1000 m

ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL SANATATII și PROTECȚIEI SOCIALE

Spital, maternitate (*) - - (*) Zonală / orășenească

Policlinică * - - (*) Zonală / orășenească

Dispensare
medicale

* * - *
Raza de servire
recomandata: 2000 m

Medicina de familie * * - *
Raza de servire
recomandata: 1000 m

Alte unități sanitare
(salvare, centru
recoltare sânge etc)

(*) - - (*) Zonală/ orășenească

Farmacii * * (*) *
Raza de servire
recomandata: 1000 m

Cresa * * * -
Pentru un grup de cvartale;
raza de servire maximă
recomandata: 500 m

Cantine sociale * * - (*)
Functie de necesitati; raza
de servire orășenească

Centre de
plasament, centre
de zi, centru
maternal, centru
rezidențial

* (*) - -
Se recomandă amplasarea
în zona de locuit; raza de
servire orășenească

Camine pentru
batrâni

* (*) - -
Se recomandă amplasarea
în zona de locuit; raza de
servire orășenească

Alte facilitati pentru
grupuri vulnerabile

* * - *
După caz, functie de
necesităti; raza de servire
orășenească
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Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

SPATII VERZI și ECHIPAMENTE PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER

Locuri de joaca
pentru copii

(*) * -

Calcul orientativ suprafața
necesara: 1,3
mp/locuitor113;
raza de servire maxima:
500 m

Spatii verzi de
cvartal

- - * (*)
Necesarul orientativ de
spatii verzi de uz public în
ansambluri de locuit:
2,0 mp/locuitor114

Terenuri de sport - * (*) -

Pentru sport de masa (de
regulă terenuri
multivalente: fotbal/
softbal/ handbal volei/
baschet/ tenis); raza de
servire maximă
recomandata: 1000 m.

Amenajări pentru
socializare în aer
liber

* * * -

Pot fi cuplate cu cluburile,
gradinile de cartier, spatiile
verzi de cvartal, locurile de
joaca pentru copii; raza de
servire optima: 500 m; raza
de servire maximă
recomandata: 1000 m; se
includ în norma de spatii
verzi

Grădini de cartier (*) * (*) (*)

Suplimentar față de spatiile
verzi de cvartal; se
recomandă și includerea
unor suprafețe tip dog-park;
raza de servire maximă
recomandata: 1000 m

113După: art.3 lit.b din OMS 536/1997, abrogat
114După: art.3 lit.d din OMS 536/1997, abrogat
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Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

Amenajari pentru
intretinerea
conditiei fizice

- * * -

In grădini de cartier sau
spatii verzi de cvartal; se
includ în norma de spatii
verzi

LACASURI DE CULT

Biserici, case de
rugaciuni

* * (*) (*)

Se recomandă ca
amplasarea să fie
conditionată de existentă
unui număr suficient de
credincioși în cartier;
amplasarea în nucleele de
cvartal poate fi justificată
numai pentru culte
majoritare în rândul
locuitorilor cvartalului; raza
de servire recomandată:
1000 m

ALTE DOTĂRI

Hala
agroalimentara

(*) * - (*) Raza de servire: 2000 m

Sedii de asociaţii,
fundaţii, organizaţii
neguvernamentale,
culte, agenţii etc

* (*) - *

ALTE SERVICII COMERCIALE DE INTERES PUBLIC

Cabinet medicină
veterinară

* * - *

Comert de
proximitate

* * * *
Raza de servire maxim
500 m

Magazin tip
supermarket

* * - *
Raza maximă de servire
1000 m
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Dotarea
Amplasare

Raza de servire, alte
observatiiCentru

oraș
Centru
sat

Nucleu
cvartal

Artere
princ.

Servicii comerciale
cu raza medie de
servire (servicii
profesionale,
manufacturiere,
reprezentanțe
utilități etc)

* * (*) *
Raza servire recomandată
1000 m
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ANEXA 8- Ghid construibilitate în cvartale de blocuri

GHID DE EVALUARE A POTENTIALULUI DE
CONSTRUIBILITATE ÎN CVARTALELE EXISTENTE DE
LOCUINȚE COLECTIVE
Constituie o propunere de metodologie pentru a evalua:

 masura în care sunt satisfăcute cerințele de bază ale locuitorilor
 gradul de suportabilitate al inserțiilor (posibilități de creștere a CUT la

nivelul ansamblului prin extinderi pe orizontală și verticală ale construcțiilor
existente sau prin realizare de construcții noi)

 oportunitatea și urgența lucrărilor publice (ex: amenajări de parcaje, locuri
de joacă, spații verzi, construirea de grădinițe, creșe etc)

EVALUARE CANTITATIVA PRELIMINARA: SCOPURI PUBLICE DE BAZA

Scopurile publice de bază sunt considerate cerințele minimale, obligatoriu de asigurat în
interiorul fiecarui cvartal de locuințe (cu un minim de deplasare intre locuințăși locul de
satisfacere a cerinței).

INDICATORI FOLOSITI

i. Necesarul de spații verzi de uz public în ansambluri de locuit:
2,0 mp/locuitor115

ii. Necesarul de locuri de joaca: 1,3 mp/locuitor116
iii. Grad de motorizare: 300 autoturisme/1000 locuitori117 = 0,3 aut./loc.
iv. Mărimea medie a unei gospodării în municipiulTecuci: 2,85 locuitori118
v. Suprafața de teren aferentă unui loc de parcare: 25 mp119

DATE PRIMARE

i. Suprafața interioara disponibila a cvartalului120, aflata în proprietatea
municipiului și neocupata de echipamente de cvartal existente:Scv

Observatii:

115valoare stabilită utilizând orientativ art.3 lit.d din OMS 536/1997, abrogat
116valoare stabilită utilizând orientativ art.3 lit.b din OMS 536/1997, abrogat
117Valoare orientativă; valoarea actualizată va fi calculatăîn baza datelor de la serviciul taxe-impozite din
cadrul primăriei
118Potrivit rezultatelor recensământului din 2011
119loc de parcare și cota din aleile carosabile
120conform masuratorilor cadastrale
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-in cadrul ansamblurilor pot apare mai multe circulații publice (străzi de categoria a IV-a,
alei carosabile). Pentru a nu denatura rezultatele, suprafața acestora nu se include în
suprafața de teren disponibilă

-in cazul parterelor comerciale se exclud suprafețele de teren rezervate acestor funcțiuni
(circulații de serviciu, parcaje la stradă)

- nu sunt considerate suprafețe interioare ansamblurilor trotuarele străzilor de categoria
II-III și plantațiile de aliniament aferente acestora

ii. Numărul de apartamente ale cvartalului121NrA
iii. Număr de garaje individuale existente122Ng
iv. Suprafața de teren ocupată de garajeleindividuale123 Sg
v. Suprafețe de teren neconstruite, aflate în proprietate privatăSa
vi. Suprafețe de terenaflate în proprietate privată ocupate de construcții

potential expropriabileSac

CALCUL PRELIMINAR

Populatia cvartalului: N (locuitori) = NrA * 2,85124

Spatii verzi necesare: V (mp) = N * 2,2

Spatii de joaca necesare: J (mp) = N * 1,3

Locuri de parcare necesare la momentul actual:M (nr) = 1,1 * (N * 0,3)125

Locuri de parcare necesareîn viitor (tinand seama de cresterea gradului de
motorizare):Mo (nr) = 1,1 * NrA126

Suprafața aferenta parcarilor la momentul actualSm (mp) = M * 25

Suprafața aferenta parcarilor în perspectivaSmo (mp) = Mo * 25

Observatie: calculul este facut considerând suprafața de teren aferenta unui loc de
parcare în parcaje colective; garajele individuale consuma suprafețe de teren mai mari
datorita grosimii zidurilor și spatiilor pentru deschiderea usilor și manevra

Suprafațaminimănecesară pentru amenajari publice de baza: Sp = V+J+Sm

Suprafața optima necesară pentru amenajari publice de baza: Spo = V+J+Smo

Suprafațaminimă corectata: Spc =1,1 * Sp127

121conform datelor de la serviciul fond locativ
122Amplasate pe terenuri aparținând orașului
123Ibidem
124Numărul mediu de membri ai unei gospodării, potrivit recensământului.
125se calculeaza un plus de 10% pentru vizitatori
126Ibidem
127se adauga un spor de minim 10% pentru circulatiile pietonale
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Suprafața optima corectata: Soc =1,1 * Spo128

EVALUARE CANTITATIVA A SUPRAFEȚELOR DE AFECTAT ECHIPAMENTELOR DE CVARTAL
PROPUSE

Alte scopuri publice la nivel de cvartal în afara celor de baza sunt:

ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE ȘI DE GOSPODARIE COMUNALA

Echipamentele tehnico-edilitare și de gospodarie comunala se stabilesc în baza
solicitarilor operatorilor sau a studiilor și proiectelor elaborate de primarie.

 platforme de amplasare a containerelor pentru colectarea selectiva a
deseurilor,

 statii de pompare, rezervoare de inmagazinare apa
 bazine de retentie ape meteorice (amplasarea în cadrul cvartalelor de

locuit constituie o solutie de exceptie, acceptabila numai în cazuri speciale),
statii de repompare

 centrale termice de cvartal (după caz; amplasarea în cladiri independente
se ia în considerare numai în cvartalele cu disponibil de teren)

 cabine de echipamente (posturi de transformare, cabine de conexiuni etc)
Necesarul de teren pentru echipamente tehnico-edilitare Sg se stabileste potrivit
normelor tehnice specifice; suprafața de teren poate include și suprafețe de teren
suplimentare, necesare asigurarii protecției prevazute de norme (zone de
protecțiesanitară, zone de siguranta ale rețelelor). Se are în vedere reducerea la minim a
construcțiilor supraterane.

ECHIPAMENTE PUBLICE NECESARE (DOTĂRI)

Echipamentele publice necesare la nivel de cvartal sunt cele la care accesul trebuie să se
realizeze, de regulă, pe jos (sa implice o distanța redusa de parcurs intre domiciliu și
locul de satisfacere a trebuintei publice). Echipamentele publice de amplasat în cadrul
cvartalelor sunt cele prevazute în ANEXA 7. Cele mai importante sunt:

- gradinita, aftershool (de dorit să se asigure pentru fiecare cvartal)

- scoala, cresa (raza de servire poate să includa și mai multe cvartale)

- cabinete medicale pentru medic de familie, farmacii (raza de servire poate să includa și
mai multe cvartale)

- facilitati de petrecere a timpului liber: spatii de reuniuni, terenuri de sport și alte
amenajari destinate sportului de masa (raza de servire poate să includa și mai multe
cvartale)

128Idem nota 125
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Necesarul de dotări se stabileste de către primarie în baza normelor specifice si/sau a
solicitarilor instituțiilor sau grupurilor interesate (Inspectoratul Scolar, Directia Sanitară,
culte legal recunoscute, grupuri de locuitori, asociatii nonguvernamentale etc)

Suprafața totala aferenta dotărilor propuse Sdo se calculeaza din insumarea suprafețelor
de teren necesare fiecarui tip de dotări propuse, potrivit capacitatilor necesare și
normelor specifice.

Suprafața minimală aferenta dotărilor propuse ia în considerare gruparea mai multor
cvartale adiacente pentru satisfacerea necesarului de dotări si/sau utilizarea facilitatilor
existente pentru noi trebuinte (exemple: amenajarea cabinetelor medicale în partere
comerciale, amenajarea spatiilor tip aftershool în incinta scolilor, utilizarea terenurilor
de sport amenajate în incinta scolilor de către locuitorii cartierului în afara programului
scolii etc). Un astfel de model asigura un nivel mai redus de satisfacere a cerințelor
datorita posibilelor conflicte și poate fi numai o solutie temporara. Suprafețele de teren
calculate potrivit acestui model se noteaza cu Sdm.

Suprafața optima aferenta echipamentelor publice de cvartal: Seo = Sg+Sdo

Suprafațaminimă aferenta echipamentelor publice de cvartal: Sem = Sg+Sdm

EVALUARE CALITATIVA DIN PERSPECTIVA NECESARULUI DE TEREN

INDICATORI FOLOSITI

(1). Indicator de satisfactie momentană: raportul disponibil/necesar actual
R=Scv/(Spc+Sem) oferă potențialul de satisfacere a necesităților prezente în
cadrul cvartalului; măsoară gradul în care pot fi satisfacute necesitătile
elementare ale locuitorilor actuali

(2). Indicator de confort: raportul disponibil / necesar optim Ro=Scv/Soc+Seo ofera
potentialul de satisfacere a necesitatilor de viitor în cadrul cvartalului; măsoară
gradul în care cetatenii pot fi mentinuti satisfacuti în viitor; util pentru a stabili
potentialul de crestere a standardului de locuire; utilizabil și pentru zonarea
fiscala;

INTERPRETARE REZULTARE

(1). Ro > 1,5:
a. potential excelent de satisfactie momentana și de perspectiva;
b. zona de confort ridicat;
c. potential de amplasare de echipamente publice de nivel superior (dotări

de cartier sau orășenești)
d. potential de indesire (supraetajare, construcții noi cu destinații

compatibile)
(2).1,2 < Ro < 1,5:

a. potential foarte mare de satisfactie momentana și de perspectiva;
b. potential corespunzator de asigurare a dotărilor necesare
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c. poate exista potential de îndesire prin initiativă privată (supraetajare,
construcții noi cu destinații compatibile)

(3).1 < Ro < 1,2:
a. se poate asigura necesarul de perspectiva în cadrul cvartalului cu condiția

să nu apara indesiri sau alte condiții de destabilizare;
b. potential mare de satisfactie momentana;
c. potential de mentinere a satisfactiei în perspectiva;
d. potential corespunzator de asigurare a dotărilor necesare;
e. suportabilitate redusa a construcțiilor noi; se pot admite numai interventii

minore; cresterea numărului de utilizatori poate schimba semnificativ
gradul de satisfactie și poate determina interventii costisitoare pentru
restabilirea echilibrului.

(4).0,8 < Ro <1:
a. potential de insatisfactie din partea cetatenilor;
b. zona cu confort normal în prezent dar cu tendinta de scadere în

perspectiva
c. daca R > 1 riscul de insatisfactie momentana nu este foarte ridicat =>

i. nu constituie zona prioritara de interventie
ii. suportabilitate extrem de redusă a construcțiilor noi
iii. potential precar de asigurare a dotărilor necesare – sunt necesare

compromisuri sau exproprieri și solutii costisitoare
iv. nu exista disponibilitate pentru construcții noi, altele decat dotările

publice
v. cresterea numărului de utilizatori implică interventii costisitoare

sau cresterea insatisfactiei
d. daca R < 1

i. riscul de insatisfactie momentana este ridicat
ii. zona devine prioritara pentru interventie;
iii. deficit de teren pentru utilizari publice => este necesar să se

recurga la expropriere
iv. este necesar să se recurga la solutii costisitoare pentru asigurarea

necesarului de teren pentru utilizarile publice
v. construcțiile noi, altele de cat cele de interes public nu pot fi

suportate;
(5).Ro < 0,8:

a. Zona cu confort scazut
b. potential foarte inalt de insatisfactie => sursă de conflicte sociale;
c. necesitămasuri urgente, radicale și costisitoare (exproprieri, demolari etc)

- intervențiaîn cadrul acestor ansambluri este prioritara;
d. orice interventie care să provoace indesirea / cresterea numărului de

utilizatori ai terenului public este exclusa
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UTILIZAREA EVALUARILOR

In baza evaluarii calitative primare se pot stabili:

- strategia de interventie în cadrul cvartalelor de locuințe colective
- prioritizarea studiilor și proiectelor, incepand cu elaborarea Planurilor

Urbanistice Zonale
- prioritizarea interventiilor
- oportunitatea insertiei de construcțiinoi și a extinderilor la construcții existente

(fundamentarea avizului de oportunitate)

Nota: pentru cresterea calitatii vietii în cvartalele de locuințe colective concură și alti
factori. Calculul de mai sus constituie numai o evaluare primara, dincolo de care analiza
completa trebuie se faca în cadrul unui Plan Urbanistic Zonal care să ia în considerare
satisfacerea cerințelor de mai jos:

- Accesibilitatea
- Calitatea mediului ambiant
- Posibilități de petrecerea timpului liber
- Condiții de locuit decente: reabilitare termica, refacerea echiparii edilitare cu

durata expirata
- Cerințe de securitate: iluminat public la nivel corespunzator, camere de

supraveghere
- Echipamente publice necesare
- Imagine urbana: renovarea fațadelor, interventii pentru imbunatatirea imaginii

parterelor comerciale dezvoltate haotic
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ANEXA 9- Cerințe minime de spatii de parcare

CERINȚE MINIME DE SPAȚII DE PARCARE PE RAZA
MUNICIPIULUI TECUCI

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, BIROURI

a) cate un loc de parcare la 100 mp ACD;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:

- un spor de 30% pentru vizitatori în cazul funcțiunilor cu acces public
- atunci cand construcțiile cuprind sali de conferinte și alte spatii destinate reuniunilor

se vor prevedea și cate 1 loc de parcare la 10 locuri în sala și,facultativ,1 loc de
parcare pentru autocare

c) parcaje pentru biciclete: cate un loc de parcare la 150 mp ACD, cu un spor de 30%
pentru vizitatori în cazul funcțiunilor cu acces public, dar nu mai puțin de 2 locuri;

CONSTRUCȚII FINANCIAR-BANCARE

a) Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute cate un loc de
parcare la 100 mp ACDla care se adaugăun spor de 50% pentru clienți în cazul funcțiunilor cu
acces public;

b) parcaje pentru biciclete: cate un loc de parcare la 200 mp ACD, cu un spor de 50% pentru
clienți în cazul funcțiunilor cu acces public, dar nu mai puțin de 2 locuri.

CONSTRUCȚII COMERCIALE

a) Pentru construcțiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti, după cum
urmează:

- un loc de parcare la 50 mp suprafață de vânzare pentru unități de până la 400 mp
suprafață de vânzare;

- un loc de parcare la 25 mp suprafață de vânzare pentru unități comerciale de peste
400 mp suprafață de vânzare.

b) Pentru unitati de alimentatie publică va fi prevazut cate un loc de parcare la 8 locuri de
servire dar nu mai puțin de un loc de parcare la 25 mp Svan.

c) La numărul de locuri de parcare stabilit potrivit lit.a-b se vor adauga spațiile de parcare
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clientilor.

d) Prin excepție de la lit.a-c:
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- nu sunt obligatorii locuri de parcare pentru unități comerciale/ de servicii/ de
alimentație publică de foarte mică capacitate - cu Svan ≤ 25 mp - amplasate izolat
(negrupate cu alte unități cu destinație comercială)

- Pentru grupări de unități comerciale de foarte mică capacitate numărul locurilor de
parcare vor fi calculate pentru suprafața de vânzare însumată a de unităților
comerciale

e) Parcaje pentru biciclete: un loc de parcare la 100 mp Svan

CONSTRUCȚII DE CULT

a) Pentru construcțiile de cult numărul spatiilor de parcare va fi stabilit în functie de
specificul și capacitatea obiectivului, avandu-se în vedere un minim de 5 locuri de
parcare. Normă orientativă: 1 loc parcare/20 persoane (locuri în sală).

b) Prin excepție de la lit.a, pentru lăcașuri de cult cu rază de servire locală (parohială)
care nu depășește 500 m se admite un număr de minim 2 locuri de parcare129.

c) Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare/50 persoane (locuri în sală).

CONSTRUCȚII CULTURALE

Pentru construcțiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori sau
spectatori și personal, după cum urmează:

a) pentrumuzee și expozitii :
- cate un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere sau 1 loc de parcare / 30 vizitatori;
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare/100 mp spațiu de expunere sau 1 loc de

parcare / 50 vizitatori
b) pentru celelalte construcții cu destinație culturală (punct 1.5 din anexa 1 la RGU):
- un loc de parcare la 10 locuri în sală.
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare/30 locuri în sală

CONSTRUCȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

a) pentru creșe, gradinite,școli gimnaziale, afterschool:
- 1 loc de parcare la 4 săli de clasă/grupă dar nu mai puțin de 2 locuri de parcare
- Parcaje pentru biciclete:1 loc de parcare la 4 săli de clasă/grupă dar nu mai puțin de 2

locuri; pentru școlile gimnaziale se recomandă și parcaje pentru biciclete pentru elevi:
2 locuri/ sală de clasă

b) pentru licee, școli postliceale:
- 1 loc de parcare la 2 săli de clasă, cu un plus de 20% din total;
- facultativ, se va putea calcula necesarul de parcare pentru elevii din anul terminal (si

după caz, pentru elevii din alte forme de învățământ decat cel de zi) potrivit normei
de la punctul c

129 Pentru persoane cu handicap, potrivit Legii 448/2006, cu modif.ulterioare
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- Parcaje pentru biciclete: pentru cadre didactice 1 loc de parcare la 4 săli de clasă, plus
câte 2 locuri/ sală de clasă pentru elevi

c) pentru instituții de învățământ superior:
- 1 loc de parcare la fiecare sală de curs, cu un plus de 20% vizitatori;
- 1 loc de parcare la 20 studenti
- Parcaje pentru biciclete: 2 locuri la fiecare sală de curs, pentru cadre didactice și

studenți.
d) Pentru cămine studențești se va asigura:
- 1 loc de parcare auto la 10 locuri de cazare
- 1 loc de parcare biciclete la 5 locuri de cazare
e) Pentru sedii ale taberelor scolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare,

conform capacitatii de cazare și locuri de parcare pentru vizitatori în proportie de
10% din numărul de locuri din tabara

CONSTRUCȚII DE SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

a) pentru spitale, instituții de asistență de specialitate cu staționar:
- 1 loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10% pentru vizitatori;
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 5%

pentru vizitatori;
b) pentru policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale individuale:
- cate un loc de parcare la 2 persoane angajate, cu un spor de 50% pentru vizitatori;
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 20%

pentru vizitatori;
c) pentru alte tipuri de unitati medicale și de protecție socială:
- cate un loc de parcare la 5 persoane angajate sau, după caz, 1 loc/100 mp ACD, cu un

spor de 5% pentru vizitatori, după caz;
- Parcaje pentru biciclete:1 loc de parcare la 10 persoane angajate sau, după caz,

1 loc/150 mp ACD
d) Parcajele pot fi amplasate diferentiat pentru personal, pacienti și vizitatori, caz în

care cele pentru vizitatori și pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public.

CONSTRUCȚII/ AMENAJĂRI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

a) pentru terenuri și sali de sport fără tribune:
- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
b) Pentru terenuri și săli de sport cu tribune:
- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport + 1 loc de parcare la 20 locuri pentru public
- Pentru terenurile și sălile de sport competiționale se vor adauga, în functie de

capacitatea construcției, un număr de 1-4 locuri de parcare pentru autocare
- Parcaje pentru biciclete: 1 loc de parcare la250 mp teren de sport+ 1 loc de parcare la

40 locuri pentru public
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c) Pentru ștranduri (plaje):
- 1 loc de parcare la 250 mp teren
- Parcare pentru biciclete: 1 loc de parcare la 250 mp teren
d) Pentru piscine acoperite fără tribune:
- 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă
- Parcare pentru biciclete: 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă
e) Pentru piscine acoperite sau descoperite cu tribune:
- 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă + 1 loc de parcare la 20 locuri pentru public
- Parcare pentru biciclete: 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă+ 1 loc de parcare la

40 locuri pentru public
f) Bowling, popicărie:
- 1 loc de parcare pentru fiecare pistă
- Parcare pentru biciclete: 1 loc de parcare pentru fiecare pistă
g) La locurile de parcare auto rezultate potrivit lit. anterioare, pentru complexe sportive,

stadioane, săli de sport competiționale se va adauga, în functie de capacitatea
construcției, un număr de 2-4 locuri de parcare pentru autocare.

h) Locurile de parcare se asigură, în cadrul construcțiilor sportive, de regulă diferențiat
(în functie de capacitatea construcției) pentru personal, pentru public și pentru
sportivi

i) Pentru alte categorii de construcții și amenajări pentru agrement, în afara celor
nominalizate mai sus(vezi ANEXA 5 punctul Funcţiuni sportive și de agrement alin.(2))
precum și pentru spații verzi amenajate cu acces public (vezi ANEXA 5 punctul Spații
verzi):

- 1 loc de parcare auto pentru 10 utilizatori
- Parcare pentru biciclete: 1 loc de parcarepentru 10 utilizatori

CONSTRUCȚII DE PRIMIRETURISTICĂ

a) Pentru toate categoriile de construcții de cazare turistică vor fi prevazute locuri de parcare,
în functie de tipul de clădire și de categoria de confort, după cum urmează:

- Hotel, hotel de apartamente:

o 20%-50% xnr.camere, funcție de clasificarea unității130

o Pentru personal se va asigura suplimentar un loc de parcare auto și un loc de
parcare biciclete la 20 locuri de cazare

- Motel:

o 100% x nr. camere
o Pentru personal se va asigura suplimentar un loc de parcare auto și un loc de

parcare biciclete la 20 de camere

130Potrivit Ordinului ANT nr.65/2013
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- Hostel, youth hostel:

o 1 loc pe parcare/ 20 locuri de cazare
o Parcare pentru biciclete: 1 loc pe parcare/ 20 locuri de cazare

- Vile turistice și pensiuni:

o 20%-30% x nr.camere, funcție de clasificarea unității
o Pentru personal se va asigura suplimentar un loc de parcare auto și un loc de

parcare biciclete la 20 locuri de cazare

b) Pentru construcțiile care în afară de spațiile de cazare cuprind și funcțiuni conexe - de
tipul alimentatie publică, agrement, tratament, comerț și altele asemenea- necesarul de
locuri de parcare va fi determinat de functiunea care are necesarul cel mai mare de locuri
deparcare.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

a) Pentru construcțiile de locuințe individuale se vor asigura:

- cate un loc de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu suprafațaconstruită
desfasurata până la 120 mp

- cate două locuri de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu
suprafațaconstruitădesfasurata peste 120 mp

b) Pentru locuințe colective/ condominii:

- cate un loc de parcare la 1 apartament cu suprafața utilă până la 100 mp;
- cate două locuri de parcare la 1 apartament cu suprafața utilă peste 100 mp;
- la numărul de locuri de parcare pentru locatari se adaugă un supliment de 10%

pentru vizitatori
- Pentru clădiri cu mai mult de 8 apartamente se va asigura un spaţiu (închis şi acoperit)

destinat depozitării bicicletelor cu capacitate minimă de 1 bicicletă pentru fiecare
apartament

CONSTRUCȚIIDE PRODUCȚIE, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

Vor fi prevazute parcaje în functie de specificul activității, după cum urmează:

a) activitati productive industriale, servicii cvasi-industriale:
- pentru personal: un loc de parcare auto și un loc de parcare biciclete la 100 mpACD

destinați producției;
- pentru autovehiculele aferente activității economice (parcul propriu): se va asigura

câte un loc de parcare pentru fiecare autovehicul necesar conform specificului
unității – dar cel puțin 1 loc de parcare;

- pentru furnizori-clienți: 1 loc de parcare/200 mp ACD destinați depozitării
b) Pentru depozite, activități agro-zootehnice:
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- pentru personal: un loc de parcare auto și un loc de parcare biciclete la 200 mp ACD
- pentru parcul propriu: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare autovehicul

necesar conform specificului unității – dar cel puțin 1 loc de parcare;
- pentru furnizori-clienți (vizitatori): 1 loc de parcare/200 mp ACD destinați depozitării
c) Pentru gospodărie comunală și incinte aferente echipării tehnico-edilitare care sunt

deservite de personal permanent:
- pentru personal: un loc de parcare auto și un loc de parcare biciclete la 200 mp ACD
- pentru parcul propriu: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare autovehicul

necesar conform specificului unității.
d) Prin excepție de la prevederile lit.a-c, pentru unitățile cu grad mare de automatizare/

care necesită personal redus (precum parcurile de producere a energiei verzi,
producție robotizată) necesarul de locuri de parcare pentru personal se determină pe
baza datelor privind procesul tehnologic, socotind un loc de parcare auto și un loc de
parcare pentru biciclete la patru lucrători.

e) Pentru clădirile destinate birourilor (și cercetării/ proiectării)din incintele industriale
necesarul de locuri de parcare (inclusiv pentru vizitatori/ clienți) se calculează separat,
potrivit prevederilor de la punctul Construcții administrative, birouri.

CIMITIRE

a) Se vor asigura minim 10 locuri de parcare/1 loc ceremoniedin capela mortuară și
minim 1 loc de parcare/ 100 locuri de înhumare

b) Pentru personal se vor prevedea în plus minim 3 locuri de parcare

PENTRU CONSTRUCȚII CE ÎNGLOBEAZĂ SPATII CU DIFERITE DESTINAȚII

Pentru construcțiile care înglobează spații cu destinații diferite, pentru care sunt prevăzute
norme diferite de dimensionare a parcajelorvor fi luate în considerare cele care prevad un
număr mai mare de locuri de parcare dacă nu este posibilă stabilirea exactă a numărului de
locuri aferente fiecărei activități.

PRECIZĂRI PENTRU PARCAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ALE PERSOANELOR CU
HANDICAP

În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică,precum şi în cele organizate vor
fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% din numărul total
al locurilor de parcare,dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a
mijloacelor detransport pentru persoane cu handicap131.

Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor fi amplasate cât mai aproape de
intrările principale în clădiri sau zonele de interes, la mai puțin de 50,00 m de acestea.

131Conf.art.65 alin.(1) din Legea 448/2006 cu modif.ulterioare și NP004-2005, secțiunea 6
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Dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu dizabilităţi: 3,70 x 5,40 m132.

PRECIZĂRI PENTRU PARCAREA BICICLETELOR

Suprafaţa care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 0,60 x 2,50 m.

132Vezi NP 004-2005, secțiunea 6
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ANEXA 10- Procente minime de spatii verzi

PROCENTE MINIME DE SPATII VERZI PE FUNCȚIUNI
OBLIGATORIU DE ASIGURAT ÎN INCINTE, LA SOL, PE RAZA
MUNICIPIULUI TECUCI

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, BIROURI,CONSTRUCȚII FINANCIAR-BANCARE

Minim 15% (in zona centrală se admite 10%), dacă prevederile la nivelul UTR-urilor nu
prevăd mai mult

CONSTRUCȚIIPENTRU SERVICII COMERCIALE133

Minim 10%, dacă prevederile la nivelul UTR-urilor nu prevăd mai mult.

CONSTRUCȚII DE CULT

Minim 25% (20% în zona centrală)

CONSTRUCȚII CULTURALE

-Construcții culturale ce înglobează săli de spectacole/ săli de reuniuni/ săli polivalente
cu mai mult de 100 locuri : minim 20%

- Sali de expozitii, muzee, biblioteci, cluburi134, alte categorii neincluse în alin. precedent:
minim 10%,dacă prevederile la nivelul UTR-urilor nu prevăd mai mult

CONSTRUCȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE

-pentru grădinițe, şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale,
spațiile verzi amenajate vor reprezenta minim 20% din suprafața incintei;

- pentru aftershool și instituții de învățământ superior amplasate independent (nu în
campusuri) spatiile verzi vor reprezenta minim 15% din suprafața incintei dacă
reglementările la nivelul UTR-ului nu prevăd mai mult;

- Pentru creșe, campusuri și tabere școlare spatiile verzi vor reprezenta minim 25% din
suprafața;

- pentru clădiri destinate cercetării spatiile verzi vor reprezenta minim 20% din suprafața
incintei (15% în zona centrală)

133Include și serviciile cvasi-industriale
134În sensul cultural-educativ, nu de bază sportivă sau de local de alimentație publică
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CONSTRUCȚII DE SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

- pentru unități medicale și medico-sociale cu paturi,unități de protecție socială cu
cazare: aliniamente de protecție și parc organizat pentru bolnavi: minim 15 mp/pacient
(rezident) dar nu mai puțin de 20% din suprafața incintei;

- pentru farmacii, laboratoare și alte asemenea: minim 10% din suprafața incintei dacă
prevederile la nivelul zonelor și UTR-urilor nu prevăd mai mult

- alte categorii de construcții pentru sănătate și protecție socială: minim 15% din
suprafața incintei dacă prevederile la nivelul zonelor și UTR-urilor nu prevad mai mult;

- pentru locuințe ce înglobează unități sanitare (cabinete medicale, farmacii etc) se
aplică reglementările specifice locuințelor

CONSTRUCȚII SPORTIVE

- pentru complexe sportive (inclusiv grupări de terenuri de sport în aer liber), stadioane,
patinoare, poligoane:spatiile verzi amenajate vor reprezenta minim 30% din suprafața
incintei;

- pentru săli de sport amplasate izolat (nu în complexe sportive), săli de sport de
întretinere, popicarii și alte asemenea: spatiile verzi amenajate vor reprezenta minim
15% din suprafața incintei;

CONSTRUCȚII ȘI AMENAJARI DE AGREMENT

Pentru toate categoriile de construcții și amenajari de agrement spatiile verzi amenajate
vor reprezenta minim 25% din suprafața incintei.

CONSTRUCȚII DE PRIMIRETURISTICĂ

-pentru hoteluri/ aparthoteluri/hostelurispatiile verzi amenajate vor reprezenta minim
20% din suprafața incintei (15%în zona centrală)

-pentru moteluri spatiile verzi amenajate vor reprezenta minim 20% din suprafața
incintei

- pentru toate celelalte categorii de structuri de primire turisticăspațiile verzi vor
reprezenta minim 25% din suprafața incintei

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

LOCUINȚE INDIVIDUALE CU CARACTER URBAN

- in zonele din intravilanul tradițional al municipiului spatiile verzi amenajate vor
reprezenta minim 20% din suprafața incintei;

- in zonele de extindere/parcelare/restructurare spatiile verzi amenajate vor
reprezenta minim 30% din suprafața incintei
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LOCUINȚE DE VACANTA ȘI LOCUINȚELE INDIVIDUALE CU GOSPODARII

- Pentru locuințe de vacanță spatiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața
incintei;

- Pentru locuințe cu gospodării de tip rural se consideră spații verzi toate
suprafețele nemineralizate din curte – incluzând grădina de zarzavat, livada, alte
spații cultivate. Totalul acestora va reprezenta minim 40% din incintă.

ANSAMBLURI DE LOCUINȚE COLECTIVE

- In cvartalurile de locuințe colective existente spatiile verzi amenajate vor
reprezenta minim 20% din suprafață;

- în cazul insertiilor noi de locuințe colective spatiile verzi amenajate vor
reprezenta minim 25% din suprafața incintei, cu condiția asigurării a minim 20
mp spațiu verde pe locuitor135

CONSTRUCȚIIDE PRODUCȚIE

Pentru activitățile de producție și depozitare se va asigura un procent minim de 20%
spatii verzi din suprafața incintei, de regulă perimetral, sub forma unor perdele verzi de
protecție (fâșii plantate cu vegetație înaltă, medie și joasă)

CONSTRUCȚII PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ, ECHIPARE EDILITARĂ

Pentru cimitire se va asigura un procent minim de 20% spatii verzi din suprafața incintei,
sub forma unor perdele verzi perimetrale și alei principale mărginite de plantații de
aliniament.

Pentru depozite de deșeuri se va asigura un procent minim de 15% spatii verzi din
suprafața incintei, sub forma unor perdele verzi perimetrale.

Pentru alte incinte de gospodărie comunală și incinte tehnice ale echipării tehnico-
edilitarespațiile verzi vor ocupa minim 15% din suprafață, de regulă sub forma unor
perdele verzi perimetrale.

PENTRU CONSTRUCȚII CE ÎNGLOBEAZĂ SPATII CU DIFERITE DESTINAȚII

Pentru construcții ce înglobează spatii cu diferite destinații,pentru care exista norme
diferite de dimensionare, vor fi luate în considerare cele care prevad o suprafață mai
mare de spatii verzi.

135 Potrivit art.10, alin (3) din Legea 24/2007 a spatiilor verzi modificata prin Legea 47/2012; pentru
calculul numărului de persoane se va lua în considerare tabelul din Anexa 1 la Legea 114/1996, cu
modificările ulterioare, față de care se poate aplica un coeficient de reducere proporțional cu gradul de
confort
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ANEXA 11- Orientarea față de punctele cardinale

REGLEMENTĂRI SPECIFICE DE ORIENTARE FAȚĂ DE
PUNCTELE CARDINALE

CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR-BANCARE

Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se
recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a
birourilor.

CONSTRUCŢII COMERCIALE

Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea astfel
încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor dar cu evitarea insoririi
excesive prin rezolvari de fațadă.

Se va evita orientareafațadelor lungi vitrate către est și vest sau rezolvările de
faţadă vor evita însorirea excesiva.

Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a
spaţiilor de preparare.

CONSTRUCŢII DE CULT

Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.

Bisericile ortodoxe se orienteaza cu altarul spre rasarit (cu abatere posibila de
150).

CONSTRUCŢII DE CULTURĂ

Construcţiile destinate expozitiilor, muzeelor, bibliotecilor și centrelor/
complexelor culturale vor avea spaţiile de lectură şi sălile de expunere orientate nord,
nord-est, nord-vest. Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a
sălilor de lectură şi a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea.

Pentru salile de spectacole nu se impun condiţii de orientare faţă de punctele
cardinale cu exceptia salilor multivalente cu ferestre, care pot fi utilizate pentru
spectacole și expuneri. Înacest caz este recomandata orientarea nord, nord-est, nord-
vest.

CONSTRUCŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă
va fi sud, est, sud-est, sud-vest.
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Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord, nord-est, nord-
vest.

Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud(cu abatere posibila
de 150).

CONSTRUCŢII DE SĂNĂTATE

Construcţiile cuprinse de spitale și policlinici cu stationar vor avea:

- saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;

- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.

Construcţiile de dispensare și cabinete medicale și alte unități medicale vor avea:

- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord, nord-vest

Cresele și leaganele de copii vor avea

- dormitoarele şi spaţiile de joacă orientate sud, sud-est, sud-vest.

CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE

Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:

- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al
terenurilor pentru competiţii;

- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate
laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de
discontinuitate luminoasă;

- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-
vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.

Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia
nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.

Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa
longitudinală pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.

Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, ţintele
fiind amplasate spre nord.

Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est.
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CONSTRUCŢII DE AGREMENT

Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.

CONSTRUCŢII DE PRIMIRE TURISTICĂ

Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomandă orientarea nord a
spaţiilor tehnice şi a anexelor.

CONSTRUCŢIILE DE LOCUINŢE

Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Pentru toate incaperile clădirilor de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabila
(sud) se va asigura durata minimă de însorire de o ora și 30 minute la solstitiul de iarna.
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ANEXA 12- Reguli de asigurarea acceselor carosabile

REGULI PRIVITOARE LA ASIGURAREA ACCESELOR
CAROSABILE FUNCȚIE DE UTILIZAREA CONSTRUCȚIILOR

Regulile privitoare la asigurarea acceselor carosabile, au la bază prevederile
Regulamentului General de Urbanism și normele PSI.

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, BIROURI

a) Primărie, sedii ale serviciilor descentralizate ale autoritatilor publice

- accese carosabile directe din străzi aparținând tramei principale a localității
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru

public, acces de serviciu, după cum urmează:
o accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a

clădirii;
o accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute

cu locurile de parcare aferente;
o aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul

oficial.
b) Sedii de asociații, agenții, alte sedii de birouri:

- accese carosabile directe, recomandabil din străzi apartinând tramei principale
a localității, conform destinaţiei şi capacităţii acestora, avându-se în vedere
separarea de circulaţia publică

CONSTRUCȚII FINANCIAR-BANCARE

- accese carosabile directe, recomandabil din străzi apartinând tramei principale
a localității

- Se vor asigura, după posibilități, accese carosabile separate pentru: accesul
oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de
serviciu

CONSTRUCȚII DE CULT

Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua
de circulaţie majoră.

CONSTRUCȚII CULTURALE

Pentru toate categoriile de construcţii de cultură se vor asigura accese carosabile
separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
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În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute alei
carosabile și parcaje necesare în interiorul amplasamentului.

CONSTRUCȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese
carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în
comun.

Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă
(cutremure, inundaţii, incendii).

CONSTRUCȚII DE SĂNĂTATE

Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate (cu exceptia cabinetelor
medicale individuale) se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie majoră prin două
accese carosabile separate.

Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră vor fi
realizate prin:

- străzi de categoria a IV-a de deservire locală;

- străzi de categoria a III-a care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor
acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.

Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum
urmează:

- cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de
10,00 m;

- cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de
10,00 m.

Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta
aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi.

CONSTRUCȚII SPORTIVE

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura accese
carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.

În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:

- circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;

- alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de
capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;
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- alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;

- alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.

CONSTRUCȚII COMERCIALE

Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru
consumatori, personal şi aprovizionare.

Prin excepție de la alineatul precedent, pentru structurile de vânzare cu suprafată mică
se admite accesul comun, dacă normele sanitare permit accest lucru, numai dacă
aprovizionarea se poate asigura fără a stânjeni circulația auto și pietonală.

În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:

- alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile

carosabile destinate consumatorilor.

CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI DE AGREMENT

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura
accesul carosabil separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere.

CONSTRUCȚII DE PRIMIRE TURISTICĂ

Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru
utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere.

Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum
25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi
prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.

Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi
capacitatea obiectivului turistic.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

LOCUINŢE UNIFAMILIALE CU ACCES ŞI LOT PROPRIU

Se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;

- acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;

Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura,în cazul unei
parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate prin alei de servire locală
(fundături):
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- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar
cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

In zonele de locuințe înșiruite se vor asigura solutii de acces în curtea
posterioarăpotrivit alin.(12) de la cap.II.3.1.

Lungimea fundaturii se măsoară de la de la aliniamentul străzii din care se
deschide până în capătul ei.

In cazul circulațiilor care depăsesc 100,0 m acestea trebuie să fie deschise la
ambele capete (străzi) și vor fi dimensionate potrivit prescripțiilor privind străzile în
localitățile urbane.

LOCUINŢE SEMICOLECTIVE CU ACCES PROPRIU ŞI LOT FOLOSIT ÎN COMUN

Se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;

- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;

În cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar
cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Lungimea fundaturii se măsoară de la de la aliniamentul străzii din care se
deschide până în capătul ei.

LOCUINŢELE COLECTIVE CU ACCES ŞI LOT FOLOSIT ÎN COMUN

Vor fi prevăzute cu:

- accese carosabile pentru locatari;

- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;

- accese la parcaje şi garaje.

TOATE CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru
intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
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Gabaritul minim necesar autospecialelor de interventie este de 3,80 m lățime și 4,2 m
înălțime136.

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului
vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime
de 3,5 m. Încazul curților interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m2 și închise pe
toate laturile de construcții, situate la nivelul terenului sau al circulatiilor carosabile
adiacente ori la o diferenta de nivel mai mica de 0.50 m față de aceste circulatii, gangul
de acces va avea un gabarit care să permita accesul autospecialei de interventie în caz de
incendiu (vezi alineatul anterior).

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

136Potrivit P118-99 cap.2.9.
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ANEXA 13- Profile stradale caracteristice

PROFILE STRADALE CARACTERISTICE PENTRU
MODERNIZAREA ȘI ÎNFIINȚAREA STRĂZILOR

Notă: secțiunile sunt reproduse în facsimil și nu sunt la scară.
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ANEXA 14-Zone de protecție și de siguranță

ZONE DE PROTECȚIE ȘI DE SIGURANȚĂ
Conținutul prezentului capitol are caracter predominant informativ, el nu înlocuiește
condiționările pe care le stabilesc, în fiecare caz concret, emitenții avizelor specifice,
obligatorii conform reglementărilor legale.

1. ZONE DE PROTECȚIE SANITARĂ137

Termeni specifici din Norme :

a) încăpere de locuit - încăperile cu funcții de cameră de zi și dormitoare;

b) zonă de locuit - zona constituită ca o grupare funcțională de loturi și parcele de teren
delimitate teritorial pe care predomină clădiri culocuințe având ca parametru de măsură
densitatea medie de locuire;

c) perimetrul unității - limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv și pe care se
desfășoară activitățile specifice;

d) teritoriu protejat - teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime
admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici dinfactorii de mediu; acesta include
zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnăși
recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale;

e) zonă de protecție sanitară - terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice
folosință sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de
mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din imediata
vecinătate a obiectivului; pentru captările, construcțiile și instalațiile utilizate în
alimentarea prin sistem public sau privat de aprovizionare cu apă potabilă/instalațiilede
apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei se aplică prevederile pentru
«zona de protecție sanitară cu regim sever», «zona de protecție sanitară cu regim de
restricție»și «perimetru de protecție hidrogeologică» din Normele speciale privind
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, denumite în continuare Norme speciale, și din
Instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de
protecție hidrogeologică, aprobate prin Ordinul ministrului mediului șipădurilor nr.
1.278/2011;

137 Capitol cuprinzând extrase din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației aprobate cu OMS 119/2014, cu modif. ulterioare (OMS 994/2018), numit, pe parcursul
prezentului capitol Norme; nu cuprinde protecția sistemului de alimentare apă potabilă, pentru care vezi
titlul Protectia sistemului de alimentare cu apă
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i) biosecuritate - complex de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o
fermă pentru prevenirea introducerii, persistenței șirăspândirii de agenți patogeni, în
scopul protejării sănătății animalelor și a sănătății publice;

CONDIȚII DE AMPLASARE A LOCUINȚELOR ; ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 2
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să se facăîn zonele de locuit,

pe terenuri sigure și salubre care să asigure:
a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de

teren, inundații, avalanșe;
b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive,

apărute ca urmare a poluării mediului;
c) sistem centralizat sau individual de alimentare cu apă potabilă în conformitate

cu normele legale în vigoare;
d) sistem de canalizare care asigură preluarea, colectarea, evacuarea și transportul

apelor uzate, a apelor meteorice, precum și epurarea corespunzătoare a apelor uzate
înainte de evacuare;

e) istem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;
f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații

și/sau contaminanți biologici.
(2) La zonificarea funcțională a localităților se va avea în vedere: separarea

funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea
incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare
ale acestora.

(3) Zonele de protecție sanitară vor fi stabilite, conform prevederilor prezentelor
norme și altor prevederi legale aplicabile, precum și pe baza avizelor corespunzătoare
dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit eliberate de instituțiile abilitate.

(4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție
de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor
elaborate de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

(5) La stabilirea amplasamentului noilor clădiri trebuie să se țină cont de
obiectivele existente în zonă, precum ferme, adăposturi pentru animale, depozite de
deșeuri sau alte surse potențiale de disconfort, cu respectarea simultană atât a
distanțelor legale față de limita proprietăților și zonele de protecție sanitară, cât și a
principiului celui mai vechi amplasament, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și art.
4 din Legea nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole.

ASIGURAREA ÎNSORIRI I

Articolul 3
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(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe
o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din
clădire și din locuințele învecinate.

(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai
înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de
la alin. (1).

(3) În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan,
prevederile alin. (1)se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea
dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

DOTĂRI EDILITARE AFERENTE LOCUINȚELOR

Articolul 4
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a

depozitelor de deșeuri municipale, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de
ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de
scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la
canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a
ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie;
platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

a1) acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme care să
îndeplinească condițiile de la lit.a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a
deșeurilor municipale în spații protejate și asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la
distanță de minimum 5 metri de fațada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate
locuințe/imobil, cu condiția ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic;

b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific,
realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea
utilizatorilor;

c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona
respectivă, situate la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în
aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi
autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea
activităților de reparații și întreținere auto.

COMPATIBIL ITATE FUNCȚIONALĂ ȘI DISTANȚE DE PROTECȚIE

Articolul 5
(1) Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii,

discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum,
gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate.
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(2) Unitățile menționate la alin. (1) se amplasează la o distanță de minimum 15 m
de ferestrele locuințelor.

(3) Distanța minimă specificată la alin. (2) se măsoară între fațada locuinței și
perimetrul unității.

(4) Pentru unitățile menționate la alin. (1) se asigură mijloacele adecvate de
limitare a noxelor, astfel încât să se asigure încadrarea acestora în normele din
standardele în vigoare, precum și în normele specificate la art. 16 alin. (4)-(6).

(5) Se interzice schimbarea domeniului de activitate a unităților menționate la alin.
(1) dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației
din zona locuită sau dacă această schimbare conduce la nerespectarea valorilor-limită
pentru poluanții emiși, respectiv compuși chimici, fizici și/sau biologici.

(6) Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta
se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.

Articolul 6
(1) La parterul clădirilor de locuit:
a) se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii,

cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale, puncte
externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize medicale, furnizori
de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică pentru servicii publice conexe
actului medical și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu excepția celor
menționate la art. 5 alin. (1);

a1) Cabinetele medicale ambulatorii, laboratoarele de analize medicale și punctele
externe de recoltare a probelor biologice, cabinetele medicale veterinare se amplasează
în clădiri de locuit sau în clădiri în care se desfășoară și alte activități cu respectarea
următoarelor condiții:

1. să asigure intrare și circuite separate față de locatarii din imobilul respectiv;
2. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în

vigoare;
3. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
4. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform

reglementărilor legale în vigoare;
5. să asigure schimbarea destinației spațiului, conform activității desfășurate.
b) abrogată.
c) se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deșeurilor solide, spălătorii,

uscătorii;
d) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor (garaje), doar cu acceptul asociației

de locatari sau proprietari.
(2) Activitățile de birou se pot organiza și la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă

se obține acceptul vecinilor direcți.
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(3) Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea
condițiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

Articolul 9
Între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot și vibrații și teritoriile protejate învecinate se asigură zone
de protecție sanitară.

Articolul 13
(1) Obiectivele economice care, prin natura activității lor, pot polua atmosfera, se

amplasează în zonele industriale.
(2) Zona industrială va fi stabilită astfel încât poluanții să nu depășească valorile-

limită și concentrațiile maxime admisibile în aerul ambiental din teritoriile protejate,
astfel cum sunt ele prevăzute în legislația națională din domeniul calității aerului.

(3) Obiectivele/Activitățile care, conform legislației de protecție a mediului,
necesită parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt
considerate obiective potențial poluatoare și trebuie să se supună reglementărilor de
la alin. (1).

Articolul 11
(1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul

unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:

01. Ferme de cabaline, până la 20 capete 50 m

02. Ferme de cabaline peste 20 capete 100 m

03. Ferme și crescătorii de taurine până la 50 capete 50 m

04. Ferme și crescătorii de taurine, între 51 - 200 capete 100 m

05. Ferme și crescătorii de taurine, între 201 - 500 capete 200 m

06. Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete 500 m

07. Ferme de păsări, pînă la 1.000 capete 50 m

08. Ferme de păsări, între 1.001 - 5.000 de capete 200 m

09. Ferme de păsări, între 5.001 - 10.000 de capete 500 m

10.
Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri
avicole industriale 1.000 m

11. Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete 100 m

12. Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete 200 m

13. Ferme de porci, până la 50 capete 100 m

14. Ferme de porci, între 51 - 100 capete 200 m

15. Ferme de porci, între 101 – 1.000 capete 500 m
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16. Ferme de porci, între 1.000-10.000 de capete 1.000 m

17. Complexe de porci cu peste10.000 de capete 1.500 m

18. Ferme și crescătorii de iepuri, între 100 – 5.000 capete 100 m

19. Ferme și crescătorii de iepuri peste 5.000 de capete 200 m

20. Ferme și crescătorii de struți 500 m

21. Ferme și crescătorii de melci 50 m

22. Spitale veterinare 30 m

23. Grajduri de izolare şi carantină pentru animale 100 m

24. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare 100 m

25. Abatoare 500 m

26.
Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a
animalelor 200 m

27. Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală 50 m

28.
Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai
multe exploatații zootehnice, platforme comunale 500 m

29. Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine 1.000 m

30. Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine 1.000 m

31.
Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații
de tratare a semințelor) cu capacitate între 5-100 tone 100 m

32.
Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații
de tratare a semințelor) cu capacitate peste 100 tone 200 m

33. Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite 150 m

34. Stații de epurare de tip modular (containerizate) 50 m

35.
Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu
bazine deschise 300 m

36. Paturi de uscare a nămolurilor 300 m

37. Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor 500 m

38. Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase 1.000 m

39. Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase 500 m

40. Crematorii umane 1.000 m

41. Autobazele serviciilor de salubritate 200 m

42. Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane 500 m

43. Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport 50 m
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44. Depozitele de combustibilcu capacitate mai mare de 10.000 litri 50 m

45. Depozitele de fier vechi, cărbuni si ateliere de taiat lemne 100 m

46. Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal) 1.000 m

47. Parcuri eoliene 1.000 m

48. Cimitire și incineratoare de animale companie 200 m

49. Rampe de transfer deșeuri 200 m
Tabelul 18 Distanțe de protecție a locuințelor și altor funcțiuni protejate potrivit OMS nr.119/2014 cu modif.ulterioare

(2) Pentru exploatațiile agrozootehnice prevăzute la alin. (1) pct. 1-20, platformele
de depozitare a gunoiului de grajd pot fi amplasate în interiorul fermei, în zona cea mai
îndepărtată de locuințele vecine și sursele de apă, dar nu la o distanță mai mică decât
cea prevăzută la art. 15 alin. (2^1)138, și exploatate astfel încât să nu polueze sursele de
apăși să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea populației din proximitate.

(3) Pentru obiective care nu se regăsesc la alin. (1) și activități care nu sunt supuse
reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, specialiștii Direcției de
Sănătate Publică județene și a municipiului Tecuci vor evalua dacă funcționarea
acestora implică riscuri asupra sănătății publice fie în stadiul de proiect, fie în faza de
funcționare și, în caz afirmativ, vor recomanda operatorului economic efectuarea unui
studiu de evaluare a impactului asupra sănătății.

Articolul 20

(1) Distanțele prevăzute la art.11 alin. (1) (Tabelul 18) pot fi modificate doar pe
baza studiilor de impact asupra sănătății publice elaborate de persoane fizice și juridice
specializate, certificate conform metodologiei de efectuare a studiilor de impact asupra
sănătății, aprobată de către ministrul sănătății.

...

(6) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru
unitățile prevăzute la art.11 alin.(1), art.5 alin.(1)-(3) și pentru orice situații specifice
neprevăzute la art.15, precum și pentru obiective și/sau activități care nu sunt supuse
prevederilor legislației privind protecția mediului, dacă se apreciază că produc riscuri
asupra sănătății populației.

Articolul 14

(1) Pentru unitățile sanitare cu servicii de spitalizare continuă care, prin specificul
activității lor, necesită condiții optime de igienășiconfort pentru reducerea riscurilor
specifice, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație
cu trafic intens,zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact asupra stării de
sănătate a populației. Fac excepție unitățile cărora le este asigurată ozonă de protecție
de minimum 50 m față de locuințe, artere de circulație cu trafic intens.

(2) Unităților sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate,
centrelor de diagnostic, centrelor multifuncționale, ambulatoriilor de specialitate,

138De fapt alin.(3) de la articolul 15 (eroare în textul legislativ).
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creșelor, grădinițelor, școlilor li se asigură o zonă de protecție sanitară față de clădirile
de locuit din vecinătate de minimum 15 m.

Articolul 16

(1) Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile
protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită aleindicatorilor de zgomot, după
cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească laexteriorul locuinței valoarea
de 55 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea
de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul
locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu
valoarea-limită specificată la lit. b).

(2) În cazul în care un obiectiv se amplaseazăîntr-o zonă aflată în vecinătatea unui
teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior amplasării obiectivului nu
depășește 50 dB (A) în perioada zilei și 40 dB (A) în perioada nopții, atunci dimensionarea
zonelor de protecție sanitarăse face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și
să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească laexteriorul locuinței valoarea
de 50 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească laexteriorul locuinței valoarea
de 40 dB;

c) 45 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada
nopții la exteriorul locuinței în vederea comparării rezultatuluiacestei măsurări cu
valoarea-limită specificată la lit. b).

(3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de
producție, comerciale și de prestări servicii specificate la art. 5alin. (1) în interiorul
teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit.

(4) Amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de producție,
comerciale și de prestări servicii specificate la art. 5 alin. (1), îninteriorul zonelor de locuit,
se fac în așa fel încât zgomotul provenit de la activitatea acestora să nu conducă la
depășirea următoarelor valorilimită:

a) 55 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), la exteriorul locuințelor, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;

b) 45 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), la exteriorul locuințelor, în perioada nopții, între orele23,00-7,00;
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c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada
nopții la exteriorul locuinței în vederea comparării acesteimăsurări cu valoarea-limită
specificată la lit. b).

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) sunt permise amplasarea și funcționarea
unităților comerciale cu activitate de restaurant în parcuri,cu program de funcționare în
perioada zilei, între orele 7,00-23,00, dacă zgomotul provenit de la activitatea acestora
nu conduce la depășireaurmătoarelor valori-limită:

a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), la distanța de 15 metri de perimetrul unității;

b) 60 dB (A) pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la distanța
de 15 metri de perimetrul unității, în vederea comparăriirezultatului acestei măsurări cu
valoarea-limită specificată la lit. a).

(6) În cazul diferitelor tipuri de unități cu capacitate mică de producție și de prestări
servicii, precum și al unităților comerciale, în special alacelora de tipul restaurantelor,
barurilor, cluburilor, discotecilor etc., care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme,
își desfășoară activitatea la parterul/subsolul clădirilor cu destinație de locuit,
funcționarea acestor unități se face astfel încât zgomotul provenit de laactivitatea
acestora să nu conducă la depășirea următoarelor valori-limită, pentru oricare dintre
locuințele aflate atât în clădirea la parterul/subsolul căreia funcționează respectiva
unitate, cât și în clădirile de locuit învecinate:

a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), la exteriorul locuinței, în perioada zilei, între orele7,00-23,00;

b) 45 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), la exteriorul locuinței, în perioada nopții, între orele23,00-7,00;

c) 35 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), în interiorul locuinței, în perioada zilei, între orele7,00-23,00;

d) 30 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(L_AeqT), în interiorul locuinței, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;

e) 35 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada
nopții la interiorul locuinței în vederea comparării rezultatuluiacestei măsurări cu
valoarea-limită specificată la lit. d).

(7) Autoritățile publice care au în structurile proprii laboratoare de zgomot sau care
au în atribuții realizarea de măsurări acustice în exteriorul și/sau în interiorul locuințelor
au obligația elaborării unor proceduri de măsurare a zgomotului care să respecte
prevederile SR ISO 1996/1-08 și SRISO 1996/2-08.

(8) Ministerul Sănătății și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
vor prevedea în actele de reglementare pe care le vor emitemăsurile tehnice și/sau
administrative necesare astfel încât amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate
mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum și dimensionarea zonelor de
protecție sanitară să se realizeze cu respectarea alin. (1)-(6), după caz.
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ANEXE DE CREȘTERE A ANIMALELOR ÎN GOSPODĂRII

Articolul 15

(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un
sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creștereaanimalelor în curțile
persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM139în cazul în care sunt mai
multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau
porci, se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinatăși sursă
de apă destinată consumului uman și se exploatează astfel încât sănu producă poluarea
mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de
biosecuritate.

(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10UVMîn cazul în care sunt
mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVMîn cazul în care se cresc exclusiv găini
sau porci,se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuințăînvecinatăși
sursă de apă destinată consumului uman și se exploatează astfel încât să nu producă
poluarea mediului și risc pentru sănătateavecinilor, cu obligația respectării condițiilor de
biosecuritate.

(3) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1)
și (2), adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează ladistanță de 50 m de cea
mai apropiată locuință vecinăși sursă de apă destinată consumului uman.

(4) În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact
asupra sănătății se pot stabili distanțe de protecție sanitară mai mari decât cele
specificate în prezentul ordin, în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-
teritoriale.

TABELUL DE CONVERSIE ÎN UNITĂȚ I DE VITĂ MARE (UVM) PENTRU

CALCULAREA NUMĂRULUI MAXIM ADMIS DE ANIMALE ÎN ADĂPOSTURILE DIN

INTRAVILAN140

Nr.crt. Categoria de animale Rata de conversie în UVM

(1) Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani
și ecvidee de mai mult de șase luni 1,0 UVM

(2) Bovine între șase luni și doi ani 0,6 UVM
(3) Bovine de mai puțin de șase luni 0,4 UVM
(4) Ovine și caprine 0,15 UVM
(5) Scroafe de reproducție > 50 kg 0,5 UVM
(6) Alte porcine 0,3 UVM

139 Vezi subtitlul Tabelul de conversie în unități de vită mare (UVM) pentru calcularea numărului maxim
admis de animale în adăposturile din intravilan
140 Potrivit Anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și
conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în
unități vită mare, la care face referire în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației aprobate cu OMS 119/2014, cu modif. ulterioare (OMS 994/2018)
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Nr.crt. Categoria de animale Rata de conversie în UVM
(7) Găini ouătoare 0,014 UVM
(8) Alte păsări de curte 0,03 UVM

Tabelul 19 Tabel de conversie a animalelor în unități de vită mare (UVM), potrivit anexei II la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016

2. PROTECȚIA CĂILOR DE COMUNICAŢIE

PROTECȚIA CĂILOR DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ141

DRUMURI : ZONA DE SIGURANȚĂ , ZONA DE PROTECȚIE

ZONA DE SIGURANȚĂ A DRUMURILOR

Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri
legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă facparte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi
suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea.

Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.

Zonele de siguranță sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor142 pentru drumurile situate la
nivelul terenului;

 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu

înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu

înălţimea mai mare de 5,00 m.

ZONA DE PROTECȚ IE A DRUMURILOR

Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului.

Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în
administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă
prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

141 Prevederile prezentului capitol sunt elaborate pe baza OUG 43/1997 a drumurilor cu modificările
ulterioare și Ordinelor Ministrului Transporturilor nr.45, 47 și 49/1998 în aplicarea legii
142In zonele cu rigole și trotuare distanța se măsoară de la bordură.
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b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace
înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa
circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă.

d) lucrări de defrişare de păduri de pe versanţii împăduriţi adiacenţi drumului;
pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul
administratorului drumului.

Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a
percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu împiedice executarea
lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri

Zonele de protecţie, măsurate de la limita exterioară a zonei de siguranță variază, în
funcţie de categoria drumului, astfel:

 Pentru autostradă – 50,0m
 Pentru DN – 22,00m
 Pentru DJ – 20,00m
 Pentru DC – 18,00m

Pentru amplasarea împrejmuirilor la drumurile clasate în satele aparținătoare
funcționează prescripțiile de la alin.(4) și (5) de la art.19 din OG 43/1997 cu modificările
ulterioare (vezi și precizările de la capitolul Străzi: definire, clasificare și alte precizări,
pag. 214.

Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai mică
de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului
drumului pe care este amplasat podul.

Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte,
respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor,
fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.

STRĂZI : ZONA DE SIGURANȚĂ , ZONA DE PROTECȚIE

STRĂZI : DEF INIRE , CLAS IF ICARE Ș I ALTE PREC IZĂRI

Prin străzi se înțelegedrumuri publice (sau deschise circulației publice) din interiorul
localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee,
fundătură, uliţă etc.

Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele
adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare pluvială se va
asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.
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Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor,
prin amenajări de trotuare şi piste.

Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi
prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului
drumului.

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea
localităţilorurbane, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de
o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de
minimum12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile
comunale.143.

TROTUARE 144

Lățimea minimă a trotuarelor, funcție traficul pietonal este:

 1,00 m – 1 flux
 1,50 m – 2 fluxuri
 2,25 m – 3 fluxuri
 3,00 m – 4 fluxuri
 4,00 m – 5 fluxuri

1 flux = 800 pietoni/oră în zone de locuit și alte zone fără puncte de concentrare a
interesului

În zone comerciale și alte zone cu puncte de concentrare a interesului: 1 flux = 700
pietoni/oră

În zone verzi: 1 flux = 600 pietoni/oră

Lățimea considerată este lățime liberă, neobstrucționată de pomi, stâlpi, rezalituri,
rampe și trepte de acces etc.

PLANTA Ț II DE AL IN IAMENT 145

Lățimile fâșiilor verzi situate în profilul transversal al străzii, funcție de felul plantației vor
fi:

 pomi într-un singur șir: min.1,0 m
 arbuști, gazon, flori: min.0,75 m

Plantarea arborilor se poate face și în ochiuri patrate de 1,0 m x 1,0 m sau ochiuri
circulare cu diametrul de 1,0 m, recomandabil acoperite de grătare metalice sau din
beton.

143Potrivit art.19 alin.4 din OUG 43/1997 cu modificarile ulterioare
144În baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr.49/1998
145Conf.O.M.T.nr.1294/2017
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Plantarea cu arbori și arbuști este interzisă în spațiile verzi sub care sunt amplasate
rețele edilitare.

Distanța minimă de la bordură la trunchiul arborelui nu va fi mai mic de 1,0 m.

Se interzice plantarea arborilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.

Pentru ameliorarea mediului urban, în zona str.Naționale se recomandă amenajarea de
plantații de aliniament cu caracteristici de plantație de protecție în vecinatatea zonelor
rezidențiale (vezi capitolul II.1.11)

ZONA DE SIGURANȚĂ A STRĂZILOR DIN MUNIC IP IULTECUCI

Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei
străzii, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate
de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor
adiacente. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării
vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare
a terenului drumului şi altele asemenea.

Zona de siguranța pe raza municipiului este:

a) pentru străzile situate la nivelul terenului: 1,50 m de la bordura străzii,
reglementată prin prezentul PUG.

Prin excepție, pentru străzile de categoria a IV, și străzi de categoria a III-a la care lățimea
ocupată, prin profilul reglementat, de spațiu verde și trotuar nu însumează 1,50 m, zona
de siguranța va fi egală cu lățimea ocupată, prin profilul reglementat, de spațiu verde și
trotuar dar nu mai puțin de 1,00 m de la limita carosabilului.

Zona de siguranță se extinde asupra triunghiului de vizibilitate în intersecție și asupra
zonelor de asigurare a vizibilității în curbe.

Zona de siguranță în zone cu șanțuri, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte
lucrări de artă va fi de 1,50 m de la marginea exterioară a acestor lucrări dacă prin
proiect nu s-a prevăzut mai mult.

b) pentru străzile în rambleu: 2,00 m de la piciorul taluzului
c) pentru străzile în debleu:

 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea până la 5,00 m inclusiv.

 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea mai mare de 5,00 m.

ZONA DE SIGURANȚĂ A DRUMURILOR DIN EXTRAV ILANUL MUNIC IP IULU I TECUCI

a) Pentru drumurile clasate din extravilan: potrivit punctului Zona de
siguranță a drumurilor
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b) pentru drumurile vicinale (drumuri de exploatare din extravilan): fâșia
cuprinsă între limita actuală a drumului și o linie situată la 5,50 m de axul
drumului, reglementat prin PUG

ZONA DE PROTECȚ IE A STRĂZILOR

Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a străzii.

Zona de protecție a străzilor pe raza municipiului Tecuci este:

a) pentru străzile situate pe traseul drumurilor clasate: potrivit punctului
Zona de protecție a drumurilor

i. pentru celelalte străzi: cuprinde fâșiile situate între limita exterioară a
zonelor de siguranță și aliniamentul reglementat.

PROTECȚIA CĂILOR DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ146În vederea asigurării unei bune desfășurări a traficului feroviar, se vor respectacondițiile
impuse de cele 3 zone ale infrastructurii feroviare publice: zona de siguranță, zona de
protecție și zona cadastrală C.F.R., astfel:

ZONA DE SIGURANȚĂ A INFRASTRUCTURII FEROVIARE PUBLICE

Zona de sigurană a infrastructurii feroviare publice-conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 12/1998 (republicată), capitolul IV, articol 29, aliniatul (2), cuprinde fâșiile
de teren situate de o parte și de alta a căii ferate având limita la 20,0 m distanță din
axul căii feratenecesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța
circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum
și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului.

Conform art.10 din HG nr. 581/1998:

C.F.R. are dreptul să utilizeze, în conditiile legii, zona de siguranta și zona de protectie a
infrastructurii feroviare publice, asa cum sunt definite în Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 12/1998, în scopul desfasurarii în bune conditii a circulației feroviare și al
prevenirii evenimentelor de cale ferata.

In cazurile în care zona de siguranta, în limitele stabilite prin lege, include terenuri aflate
în proprietate privata, C.F.R. poate initia procedura de expropriere pentru cauza de
utilitate publica, în conditiile legii.

Pe teritoriul localităţilor zonele de siguranţă vor fi în mod obligatoriu semnalizate147.

146 Prevederile prezentului capitol sunt elaborate pe baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 12 din 1998 privind
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
(republicată) cu modificările ulterioare și a altor reglementări legale expres menționate în text
147Potrivit art.1 din Legea nr.289/2005, cu modificările ulterioare
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ZONA DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE PUBLICE

Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde148terenurile limitrofe,
situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a
maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc,
sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de
protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor,
Construcțiilor și Turismului, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de
30 de zile.

În zona de protecție a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări,
potrivitreglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.

In zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, se pot amplasa, temporar,
materiale și utilaje necesare intretinerii acesteia, în scopul eliminarii consecintelor
evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulației.
în cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa
despagubire, stabilita pe baza de negocieri, în maximum 30 de zile de la terminarea
lucrării. în caz de neînțelegere, acordarea de despagubiri și cuantumul acestora se
stabilesc prin hotarare judecatoreasca. Dreptul de ocupare temporara a terenului nu
este conditionat de plata prealabila a despagubirii.149

Pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, C.F.R.
este în drept să utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi. în cazul
producerii de pagube sunt aplicabile dispozitiile alineatului precedent.150

ZONA CADASTRALĂ A INFRASTRUCTURII FEROVIARE PUBLICE

Zona cadastrală CFR este terenul proprietate publică a Statului Român, administrat de
Ministerul Transporturilor și concesionat CNCF ”CFR” SA, plus terenurile proprietate
privată „CFR”-SA, având limita variabilă, așa cum a fost el expropriat, respectiv cumpărat,
pentru construirea căii ferate.

Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din zona cadastrală
CFR,pentru lucrările de interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac în
condițiile legii, cu avizul CNCF ”CFR” SAşi al Ministerului Transporturilor.

148conform OUG nr.12/1998 (republicată), capitolul IV, articol 29, aliniatul (4)
149 Art.31 din OUG nr.12/1998 republicată, cu modificările ulterioare și art.10 alin.(3) din HG nr.581/1998
150Art.32 din OUG nr.12/1998 republicată, cu modificările ulterioare și art.10 alin.(4) din HG nr.581/1998
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PROTECȚIA TRANSPORTULUI AERIAN151

NOȚIUNI SPEC IF ICE 152

aerodrom - suprafața delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri,
instalații și echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru
sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor;

aeroport - aerodrom certificat pentru operațiuni de transport aerian public;

compatibilitate radioelectrică- termen generic utilizat pentru a exprima faptul că un
anumit obiectiv:– prin formă(e), dimensiuni, orientare, suprafețe și/sau materiale
constituente, nu afectează propagarea corectă/ nedistorsionatăîn spațiu a
radiațieielectromagnetice emise/recepționate de un mijloc CNS sau meteorologic;
și/sau– prin radiațiile electromagnetice emise/generate înfuncționare, după caz, nu
afectează funcționarea în parametri nominali a mijlocului CNS sau meteorologic
respectiv și nici nuafectează propagarea corectă/nedistorsionatăîn spațiu a radiației
electromagnetice emise/recepționate de un mijloc CNS saumeteorologic;

heliport - aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere;

Mijloc CNS: echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de
comunicaţii (COM), navigaţie (NAV) sau supraveghere (SUR)

mijloc meteorologic- echipament/sistem amplasat la sol sau pe construcţii existente,
utilizat pentru efectuarea observaţiilormeteorologice aeronautice şi/sau furnizarea
serviciilor de asistenţă meteorologică pentru navigaţia aeriană

Obiectiv: termen generic utilizat pentru lucrare, activitate, amenajare, echipament,
construcţie, orice alt obiect, inclusiv turbină eoliană, care poate constitui obstacol
geometric şi/sau radioelectric (electromagnetic) pentru navigaţia aeriană şi/sau care
poate afecta siguranţa zborului

Obstacol: orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil ori
părţi ale acestuia, care prin localizare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive şi/sau
funcţionale afectează ori poate afecta siguranţa zborului

regiune de control - spațiu aerian controlat care se extinde, în plan vertical, începând de
la o limită precizată deasuprapământului

151Potrivit Reglementarii aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile
şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone
în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi
în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ed.1/2015aprobate cuOMT 735/2015, cu modificările ulterioare
denumită în cadrul prezentului capitol Reglementare
152Extrase din Capitolul I din Reglementare
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regiune de control terminal(presc.TMA)- regiune de control stabilităîn mod normal la
intersecția rutelor cu servicii de trafic aerian dinvecinătatea unuia sau a mai multor
aerodromuri importante

servitute aeronautică condiţii, restricţii, obligaţii impuse ori recomandate de prevederile
reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei
zborului aeronautic

suprafaţa critică ILS - suprafaţa de dimensiuni definite, în jurul sistemelor de antene de
pantă şi de direcţie, unde prezenţa vehiculelor şi aeronavelor nu este permisă pe durata
tuturor operărilor ILS;

suprafaţa sensibilă ILS - suprafaţa care se extinde dincolo de suprafaţa critică ILS, unde
parcarea şi/sau mişcarea vehiculelor şi a aeronavelor sunt controlate pentru a se preveni
posibilitatea unei interferenţe/perturbaţii inacceptabile cu semnalul ILS pe timpul
operărilor ILS;

suprafaţă de protecţie - suprafață ce include un mijloc CNS sau meteorologic, delimitată
conform anexei nr. 2 la Reglementare, în interiorul căreia amplasarea
obiectivului/obiectivelor, indiferent de înălțime, poate influența parametrii nominalide
funcționare și performanțele operaționale ale mijloacelor CNS sau meteorologice;

zonă cu servituţi aeronautice civile generică - zonă aflată sub incidenţa servituţilor
aeronautice civile, definită de AACR în conformitate cu specificaţiile/condiţiile standard
prevăzute de reglementările aplicabile;

zonă de protecţie - zonă ce include un mijloc CNS sau meteorologic, delimitată conform
anexei nr. 2 la Reglementare, și în interiorul căreia amplasarea obiectivului/obiectivelor,
în special în cazurile în care este penetrat volumul de spațiu protejat,determinat conform
anexei nr. 2 (la Reglementare) pct. 4 și 5, poate influența parametrii nominali de
funcționare și performanțele operaționale alemijloacelor CNS sau meteorologice;

zonă de siguranţă - zonă din perimetrul sau din vecinătatea unui aerodrom/heliport,
indiferent de proprietar, instituită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a
preveni efectele negative de orice natură, directe şi/sau indirecte, asupra operării
avioanelor/elicopterelor şi ansamblului activităţilor aeronautice în interesul siguranţei
zborului şi securităţii aeronautice

zonă de control de aerodrom(presc.CTR)- volum de spațiu aerian controlat, delimitat
lateral, care se extinde pe verticală de la suprafațabpământului până la o limită
superioară specificată

ILS - sistem de aterizare instrumental constituit din două echipamente: ILS Loc (LLZ), care
furnizează aeronavei în zbor ghidarea radioelectrică pentru direcţia de aterizare, şi
ILS GP, care furnizează aeronavei în zbor ghidarea radioelectrică pentru panta de
aterizare;
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SERVITUŢI AERONAUTICE CIVILE

În funcţie de natura lor, servituţile aeronautice civile pot fi clasificate153 în:

a. servituți de degajare;
b. servituți de balizare;
c. servituți radioelectrice (electromagnetice);
d. alte servituți (diverse).

SERVITU ŢI AERONAUTICE DE DEGAJARE 154

2.2.1.Servituţile aeronautice de degajare se referă la obiectele/obstacolele care pot să
constituie un pericol pentru navigaţia aeriană sau să influenţeze funcţionarea
echipamentelor destinate navigaţiei aeriene):

1. pe aerodromuri sau în vecinătatea acestora pentru asigurarea zonelor libere ori
eliberate de obstacole necesare evoluţiei în siguranţă a aeronavelor către şi
dinspre aeroport;

2. în vecinătatea mijloacelor vizuale pentru navigaţia aeriană (lămpile dispozitivului
luminos de apropiere, indicatorul vizual al traiectoriei de apropiere PAPI/HAPI)
pentru asigurarea spaţiului liber/eliberat de obstacole necesar vizibilităţii
continue şi nestânjenite a mijloacelor respective de către piloţi;

3. în vecinătatea mijloacelor CNS şi meteorologice pentru asigurarea spaţiului liber
ori eliberat de obstacole necesar propagării, fără perturbaţii, a undelor
electromagnetice emise/recepţionate, respectiv pentru asigurarea vizibilităţii
necesare efectuării observărilor şi determinărilor meteorologice.

2.2.2.Menţinerea sau îmbunătăţirea degajărilor existente se asigură, după caz, prin
schimbarea amplasamentului, limitarea, desfiinţarea ori interzicerea realizării atât a
obstacolelor pasive (obiecte, vegetaţie), cât şi a obstacolelor active (activităţi/acţiuni,
emisii perturbatoare de unde electromagnetice).

2.2.3.Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în perimetrul
infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului se realizează prin:

1. stabilirea unor suprafeţe de limitare a înălţimii obstacolelor, în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări, ca modalitate de identificare şi control asupra
obstacolelor (clădiri, coşuri de fum, stâlpi/piloni, arbori, pasaje rutiere
supraterane) pentru crearea unui volum de spaţiu aerian liber de obstacole, care
să permită zborul aeronavelor în deplină siguranţă;

2. limitarea densităţii obstacolelor aflate sub suprafeţele mai sus menţionate
pentru menţinerea riscului de coliziune sub nivelul impus de siguranţa zborului;

3. identificarea şi semnalarea, prinmarcare pentru zi (balize, vopsire) şi balizare
pentru noapte (lumini), a obstacolelor care depăşesc suprafeţele de limitare

153Punctul 2.1.4. din Reglementare
154 Cap.2.2. din Reglementare
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stabilite, inclusiv a clădirilor şi instalaţiilor aeroportuare pentru reducerea riscului
de coliziune;

4. aplicarea de soluţii constructive şi de montaj care să asigure frangibilitatea
mijloacelor vizuale şi/sau de radionavigaţie de aerodrom, precum şi altor
mijloace/structuri care constituie obstacole şi nu pot fi înlăturate din motive
operaţionale pentru reducerea riscului potenţial pe care îl prezintă pentru
aeronave (în caz de impact). Unde este necesar, aceste obiecte trebuie să fie
marcate pentru zi (prin vopsire) şi balizate pentru noapte (cu lămpi);

5. interzicerea/eliminarea surselor de fum (arderea cărbunilor în centrale termice,
arderea deşeurilor etc.) pentru asigurarea vizibilităţii;

6. interzicerea/eliminarea surselor de ceaţă artificială (instalaţii/procese
tehnologice producătoare de noxe de orice tip gaze, lichide, solide care au
caracter de concentratori de vapori) pentru asigurarea vizibilităţii;

7. interzicerea/eliminarea oricăror amenajări care pot crea turbulenţe induse de
obstacole pentru prevenirea pericolelor asupra operaţiunilor cu aeronave;

8. controlul asupra structurii culturilor agricole şi asupra modalităţilor de
exploatare a acestora pentru reducerea/ eliminarea surselor de atragere a
păsărilor şi animalelor sălbatice, respectiv a riscului de coliziune;

9. interzicerea/eliminarea surselor de atragere/concentrare a păsărilor (terenuri
arate, resturi vegetale, gropi de gunoi, silozuri, activități de morărit, iazuri
piscicole/luciuri de apă rezultate în urma excavărilor controlate) - pentru
reducerea pericolului reprezentat de păsări, respectiv a riscului de coliziune;

10. interzicerea/eliminarea dispozitivelor cu fascicul laser, cu excepţia celor utilizate
în domeniul aeronautic; interzicerea/ eliminarea luminilor periculoase,
derutante, înşelătoare (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase) pentru
prevenirea riscului de confuzie şi/sau de orbire;

11. interzicerea/eliminarea suprafeţelor foarte reflectorizante pentru prevenirea
riscului de orbire;

12. interzicerea lansării de focuri de artificii, lampioane şi înălţării de baloane sau
aeromodele pentru prevenirea riscurilor de incendiu şi de coliziune;

13. interzicerea/eliminarea surselor potenţiale de incendiu, explozie (staţii şi/sau
depozite de combustibili ori de materiale explozibile, aplicaţii pirotehnice) pentru
reducerea pericolelor pe care le prezintă;

14. semnalarea liniilor electrice aeriene, prin marcare pentru zi (vopsire, balize) şi
balizare pentru noapte (lumini), a firelor, respectiv a stâlpilor de traversare a
drumurilor naţionale, autostrăzilor şi cursurilor principale de apă pentru
reducerea riscului de coliziune;

15. identificarea şi interzicerea/eliminarea obstacolelor care obturează mijloacele
vizuale pentru navigaţia aeriană (inclusiv lămpile dispozitivelor luminoase de
apropiere) pentru asigurarea vizibilităţii corespunzătoare a mijloacelor
respective;

16. respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice
aplicabile referitoare la activitatea şi mijloacele meteorologice (cerinţe tehnice de
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amplasare, instalare, protecţie) pentru determinarea şi evaluarea corectă a
condiţiilor meteorologice;

17. identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezenţă sau
funcţionare, afectează ori pot afecta siguranţa zborului.

2.2.4.În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile se consideră obstacole cel puţin
acele obiecte care au o înălţime egală sau mai mare de 100,0 m faţă de cota terenului

SERVITU ŢI DE BAL IZARE 155

2.3.1.Servituţile aeronautice de balizare se referă la semnalarea prezenţei obstacolelor
care constituie un risc potenţial de coliziune pentru aeronave şi a zonelor de aerodrom cu
restricţii de utilizare.

2.3.2.Semnalizarea obstacolelor se realizează prin:

a) marcaje (vopsire specifică) sau balize (stegulețe, corpuri specifice) - pe timp de zi
cu vizibilitate bună;

b) lumini specifice (balizare luminoasă) - pe timp de noapte sau de zi cu vizibilitate
redusă.

2.3.3.În zonele cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi balizate pentru
noapte obstacolele care:

a) depăşesc/penetrează suprafeţele de limitare a înălţimii obstacolelor;
b) prezintă pericol pentru zborul aeronavelor (coşuri de fum industriale, piloni şi/sau

stâlpi instalaţi pe proeminenţe de teren ori pe terasele unor clădiri înalte,
construcţii şi/sau instalaţii de mare gabarit, inclusiv clădirile aeroportuare şi
mijloacele CNS şi meteorologice.

2.3.4.În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi
balizate pentru noapte obstacolele care:

a) au înălţimi de 45 m şi mai mari;
b) au fost identificate, pe baza unei analize de specialitate, că prezintă pericol

pentru zborul aeronavelor.
2.3.5.Liniile electrice aeriene cu înălţimea stâlpilor de peste 25 m şi care traversează
drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă trebuie
semnalizate după cum urmează:

a) conductorii din deschiderea de traversare, prin marcare pentru zi (cu balize);
b) stâlpii de traversare, prin marcare pentru zi (vopsire).

2.3.6.Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari trebuie să fie balizaţi pentru zi
(vopsire) şi pentru noapte (lumini).

2.3.7.În cazurile stabilite pe baza unei analize de specialitate, conductorii din deschiderea
de traversare trebuie să fie marcaţi pentru zi (cu balize) şi pentru noapte (cu lumini
specifice).

155Din cap.2.3 din Reglementare
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SERV ITUŢ I AERONAUTICE RADIOELECTR ICE 156

2.4.1.Servituţile aeronautice radioelectrice se referă la necesitatea realizării sau
menţinerii degajării de orice obiective care, prin forme, dimensiuni, orientare, suprafeţe
şi/sau materiale folosite, pot perturba propagarea nedistorsionată în spaţiu a radiaţiei
electromagnetice emise sau recepţionate de mijloacele CNS şi meteorologice, precum şi
la prevenirea ori asigurarea protecţiei acestor mijloace contra diferitelor radiaţii
electromagnetice parazite emise sau generate de obiectivele respective.

2.4.2.Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în perimetrul
infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului impune:

1. stabilirea unor suprafeţe în jurul mijloacelor CNS şi meteorologice, în care sunt
interzise amplasarea şi utilizarea echipamentelor electrice, electrotehnice sau
electronice generatoare de perturbaţii electromagnetice, precum şi
existenţa/amplasarea obiectelor de orice natură (construcţii, autovehicule,
denivelări de teren) pentru prevenirea modificării parametrilor operaţionali ai
mijloacelor respective;

2. stabilirea poziţiilor de aşteptare pe căile de rulare spre pistă în corelaţie directă
cu forma şi dimensiunile zonelor sensibile ILS şi, consecutiv, amplasarea
mijloacelor vizuale aferente (marcaje, baretestop) în afara acestor zone pentru
prevenirea accesului vehiculelor şi/sau aeronavelor în zonele respective şi, implicit,
evitarea modificării inacceptabile a semnalului ILS;

3. instituirea unui regim de control şi limitare asupra dimensiunilor, formelor şi
poziţiei/orientării diferitelor obiecte (clădiri, panouri) pentru prevenirea reflexiilor
parazite ale radiaţiei electromagnetice şi, implicit, conservarea performanţelor
operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice;

4. înlocuirea/eliminarea materialelor metalice utilizate la realizarea componentelor
diferitelor obiecte (faţade, învelitori, împrejmuiri) pentru prevenirea reflexiilor
parazite ale radiaţiei electromagnetice şi, implicit, conservarea performanţelor
operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice;

5. considerarea frecvenţei, directivităţii şi puterii de emisie a staţiilor de emisie
(radio, TV) pentru prevenirea interferenţelor cu frecvenţele aeronautice;

6. interzicerea/eliminarea surselor de perturbaţii electromagnetice (acţionări
electrice de forţă, sudură electrică, reţele TV prin cablu) pentru asigurarea
compatibilităţii radioelectrice, respectiv a funcţionării la parametri nominali a
mijloacelor CNS şi meteorologice;

7. identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective (surse de radiaţie invizibilă,
obiecte mobile sau fixe) care, prin prezenţă sau funcţionare, pot perturba sau
afecta buna funcţionare radioelectrică şi performanţa mijloacelor CNS şi
meteorologice.

156 Cap.2.4 din Reglementare
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ALTE SERV ITUŢI AERONAUTICE 157

2.5.1.Terenurile de aeronautică civilă și vecinătățile lor, în special perimetrele
infrastructurilor aeroportuare și împrejurimile acestora, se află sub incidența unor
servituți aeronautice civile referitoare la:

1. identificarea tuturor obstacolelor semnificative și includerea acestora într-o bază
de date specifică - pentru stabilirea densității obstacolelor și evaluarea riscului de
coliziune;

2. verificarea din zbor, când este cazul, a parametrilor operaționali ai mijloacelor
CNS - pentru menținerea condițiilor de siguranță a zborului;

3. evaluarea, unde este cazul, a implicațiilor prezenței în apropiere a unor rețele
rutiere și/sau feroviare cu trafic greu, intens, atât sub aspectul obstacolării
(gabaritul autovehiculelor și al garniturilor de tren), cât și sub aspectul influenței
radioelectrice asupra bunei funcționări a mijloacelor CNS și meteorologice (mase
metalice considerabile, aflate în mișcare sau staționare) – pentru stabilirea și
aplicarea măsurilor operaționale care se impun;

4. identificarea amplasării și utilizării dispozitivelor pirotehnice/explozive cu
detonare prin telecomandă radio - pentru adoptarea măsurilor de coordonare a
activităților cu deținătorii/utilizatorii dispozitivelor respective și prevenirea
detonării accidentale produse de radiațiile radioelectrice emise de echipamente
aeronautice de la sol sau de la bordul aeronavelor care operează în zonă;

5. posibilitatea ca unele terenuri aflate în vecinătatea aeroporturilor să facă, în
condițiile legii, subiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în legătură
cu dezvoltarea aeroporturilor respective;

6. identificarea și interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezență sau
funcționare, afectează sau pot afecta siguranța zborului și activităților
aeronautice;

7. impunerea de către AACR a unor restricții locale suplimentare, determinate de
condiții specifice, particulare.

ZONE CU SERVITUŢI AERONAUTICE CIVILE158

3.1.1.În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile
orizontale ale suprafeţelor de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a
procedurilor de zbor instrumental, ale suprafeţelor şi zonelor de protecţie a mijloacelor
CNS şi meteorologice, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe aeronautice (după caz)
definesc la sol (formă, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub incidenţa
servituţilor de aeronautică civilă.

3.1.2.-(1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor
elemente: amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii, restricţii,
obligaţii.

157Cap.2.4 din Reglementare
158Extrase din Capitolul III din Reglementare
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(2) Elementele/Caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări
în timp, ca urmare a modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi
internaţionale aplicabile, dezvoltării terenurilor de aeronautică civilă, modernizării
mijloacelor CNS şi meteorologice.

3.2. Zone cu servituți aeronautice civile:

3.2.1.Zone de siguranță asociate unui aerodrom

3.2.2.Suprafețe și zone de protecție asociatemijloacelor CNS și meteorologice

3.2.3.Spațiul aerian controlat din vecinătatea aerodromurilor

3.2.4.Zone de protecție asociate amplasamentelor unităților de control al traficului
aerian și centrelor de informare a zborurilor

3.2.5.Suprafețe și zone de protecție radioaltimetru stabilite înaintea pragului unei
piste cu apropiere de precizie

3.2.6.Suprafețe și zone de protecție a dispozitivului luminos de apropiere stabilite
înaintea pragului unei piste cu apropiere de precizie.

ZONE DE SIGURANŢĂ ASOCIATE UNUI AERODROM

3.3.1. (1) Cu scopul limitării înălțimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafețe de
siguranță:

1.1.În perimetrul aerodromurilor pentru avioane:

a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;

1.2.în perimetrul aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi) suprafaţa de
siguranţă care încadrează FATO

(2)Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menționate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea şi exploatarea
tehnică a aerodromurilor/heliporturilor şi condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice
pentru obiectivele aflate în zonele cu servituţi aeronautice civile

3.3.3. - (1) Cu scopul limitării înălțimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafețe de
siguranță, în condițiile pct. 3.2.1.:

1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:

a) suprafața orizontală exterioară;
b) suprafața conică;
c) suprafața orizontală interioară;
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d) suprafața de apropiere;
e) suprafața interioară de apropiere;
f) suprafața de tranziție;
g) suprafața interioară de tranziție;
h) suprafața de aterizare întreruptă;
i) suprafața de urcare la decolare;
1.2. în vecinătatea aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi):

a) aria de siguranță;
b) suprafața de apropiere;
c) suprafața de tranziție;
d) suprafața de urcare la decolare;
e) prelungire degajată.
2) Zonele corespunzătoare suprafețelor de siguranță menționate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea și exploatarea
tehnică a aerodromurilor/heliporturilor și condițiile de avizare a documentațiilor tehnice
pentru obiectivele aflate în zonele cu servituți aeronautice civile.
3.3.2.În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor corespunzătoare suprafeţelor
de siguranţă sus-menţionate sunt interzise fără avizul AACR:

a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (inclusiv împrejmuiri,
căi de rulare, platforme, mijloace CNS şi meteorologice);

b) realizarea de construcții sau instalații, precum și desfășurarea de activități care,
prin natura lor ori prin procesul de funcționare, afectează sau pot afecta
siguranța zborului (obiective care produc fum ori ceață artificială, obiective care
generează turbulențe/curenți de aer, sisteme de iluminat care pot determina
confuzii în identificarea dispozitivului luminos de apropiere și/saua sistemului de
balizare luminoasă a elementelor de infrastructură amenajate pentru decolarea-
aterizarea aeronavelor (avioane, elicoptere);

c) amplasarea și funcționarea surselor de emisie care pot produce interferențe sau
perturbații în funcționarea mijloacelor CNS;

d) amplasarea și exploatarea obiectivelor care atrag și favorizează concentrarea
păsărilor sau animalelor sălbatice (unități de morărit, silozuri, culturi agricole
neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare, iazuri piscicole/luciuri
de apă rezultate în urma excavărilor controlate);

e) orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranța zborului.

3.3.3. –(1) Cu scopul limitării înălțimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafețe de
siguranță(...):

1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafața orizontală exterioară;
b) suprafața conică;
c) suprafața orizontală interioară;
d) suprafața de apropiere;



B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA PUG MUNICIPUL TECUCI, JUDEȚ GALAȚI

226 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

e) suprafața interioară de apropiere;
f) suprafața de tranziție;
g) suprafața interioară de tranziție;
h) suprafața de aterizare întreruptă;
i) suprafața de urcare la decolare;

1.2. în vecinătatea aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi):
a) aria de siguranță;
b) suprafața de apropiere;
c) suprafața de tranziție;
d) suprafața de urcare la decolare;
e) prelungire degajată

(2) Zonele corespunzătoare suprafețelor de siguranțăsus-menționate fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea și exploatarea
tehnică a aerodromurilor/heliporturilor și condițiile de avizare a documentațiilor tehnice
pentru obiectivele aflate în zonele cu servituți aeronautice civile.

3.3.5. În interesul siguranței zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.3.3 alin. (1),
sunt interzise fără avizul AACR:

a) amplasarea, construirea și/sau instalarea de obiective noi (inclusiv construcții și
echipamente/instalații destinate activităților aeronautice);

b) realizarea de construcții sau instalații, precum și desfășurarea de activități care, prin
natura lor ori prin procesul de funcționare, afectează sau pot afecta siguranța zborului
(obiective care produc fum ori ceață artificială, obiective care generează
turbulențe/curenți de aer, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în
identificarea dispozitivului luminos de apropiere și/sau a sistemului de alizare luminoasă
a elementelor de infrastructură amenajate pentru decolarea-aterizarea aeronavelor
(avioane, elicoptere);

c) amplasarea și funcționarea surselor de emisie care pot produce interferențe sau
perturbații în funcționarea mijloacelor CNS;

d) amplasarea și exploatarea obiectivelor care atrag și favorizează concentrarea
păsărilor sau animalelor sălbatice (unități de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate,
depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă rezultate în
urma excavărilor controlate);

e) orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranța zborului.

3.11.-(1) În zonele de siguranță nu pot fi amplasate, construite și/sau instalate obiecte
care penetrează suprafețele de limitare a înălțimii obstacolelor.

(2) Pot constitui excepții de la prevederile alin.(1) cazurile în care AACR stabilește, pe
baza unei analize de specialitate, că obiectivul în cauză nu constituie obstacol pentru
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navigația aerianăîn conformitate cu prevederile RACR-AD-PETA, RACR-AD-PETH și Doc.
OACI 8168 PANS OPS, edițiile în vigoare.

SUPRAFEŢE Ş I ZONE DE PROTECŢ IE ASOCIATE MI JLOACELOR CNS ŞI METEOROLOGICE

3.4.1.-(1) Cu scopul prevenirii influențelor negative asupra performanțelor operaționale
ale mijloacelor CNS și meteorologice, în vecinătatea acestora se stabilesc...următoarele
suprafețeși zone de protecție:

a. suprafețe de protecție ILS constituite din suprafețele critice ILS Loc (LLZ) și ILS GP
și suprafețele sensibile ILS Loc (LLZ) și ILS GP, zone de protecție ILS;

b. suprafețe și zone de protecție aferente sistemelor de supraveghere (mijloace
CNS de tip SSR, PSR și WAM);

c. suprafețe și zone de protecție VOR (mijloace CNS DVOR și CVOR);
d. suprafețe și zone de protecție DME/N;
e. suprafețe și zone de protecție NDB;
f. suprafețe și zone de protecție Marker;
g. suprafețe și zone de protecție a mijloacelor de comunicații;
h. suprafețe de protecție a mijloacelor meteorologice.

(2). Zonele corespunzătoare suprafețelor și zonelor de protecție menționate la alin. (1)
fac obiectul reglementărilor aeronauticeprivind protecția, omologarea și
autorizarea mijloacelor CNS și meteorologice.

(3). Adițional, față de suprafețele și zonele de protecție specificate la alin. (1), se
definesc ca zone de protecție:
a. volumele aeriene necesare comunicațiilor radio sol-sol de date tip punct la

punct, efectuate prin intermediul radioreleelor/ radiolinkurilor/
radiomodemurilor, între mijloacele CNS și/sau meteorologice și concentratoare
de date la sol, utilizate atunci când legăturile de date terestre nu pot fi puse în
operă. Dimensiunile geometrice ale acestor zone de protecție – volume aeriene
de formă elipsoidală - sunt definite în funcție de caracteristicile tehnice ale
echipamentelor radio de transmisie/recepțiepunct la punct și de cele ale
sistemelor de antene aferente acestora;

b. traseele cablurilor supraterane și/sau subterane aferente mijloacelor CNS și
meteorologice.

3.4.2.-(1) Caracteristicile tipice ale suprafețelor și zonelor de protecție a mijloacelor CNS
sunt evidențiate în anexa nr. 2 la Reglementare (vezi subtitlul Suprafețe și zone de
protecție ale mijloacelor CNS și meteorologice).

3.4.3.În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie
aferente mijloacelor CNS şi meteorologice nu pot fi amplasate, construite şi/sau
instalate niciun fel de Obiective noi fără avizul AACR.

4.6. În interesul siguranței zborului, în zonele cu servituți aeronautice civile asociate
mijloacelor CNS și meteorologice, realizarea obiectivelor noi este permisă numai cu avizul
AACR, după cum urmează:
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4.6.1. În suprafețele critice și sensibile ILS sunt permise numai amenajări, lucrări și
activități asupra facilităților cu destinație aeronautică stabilite prin reglementările
specifice aplicabile și care sunt absolut necesare în perimetrul acestor suprafețe, astfel
încât să nu fie influențați parametrii nominali de funcționare ai mijloacelor CNS ILS și să
nu fie afectată siguranța aeronavelor în zbor.

4.6.2. În alte suprafețe și zone de protecție decât cele prevăzute la subpct. 4.6.1 sunt
permise numai Obiectivele pentru care, în urma evaluării tehnice realizate de AACR în
cadrul procedurii de avizare, rezultă că nu sunt influențați parametrii nominali de
funcționare și performanțele operaționale ale mijloacelor CNS si meteorologice.Zone de
referință pentru identificarea amplasamentelor aflate sub incidența servituților
aeronautice civile159

4.3.Pentru facilitarea identificării de către autorităţile administraţiei publice locale a
amplasamentelor aflate sub incidenţa servituţilor aeronautice civile şi a înălţimilor peste
care obstacolele corespondente trebuie evaluate şi avizate de AACR:

4.3.1. Corelat cu zonele de siguranţă definite la pct. 3.3 din Norme, în vecinătatea
aerodromurilor pentru avioane se consideră zonele de referinţă cu următoarele
caracteristici generale:

4.3.1.1. - (1) Zona I: –suprafață trapezoidalăînclinată (la fiecare capăt al pistei, în
prelungirea axului); –baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei; –
simetrică față de prelungirea axului pistei; –evazare spre exterior: 15°; –extindere/
distanță orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcția axului pistei: 8.500 m până la
15.000 m, în funcție de categoria operațiunilor de apropiere la aterizare; –înălțimea
bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m față de cota aerodromului 0,0 m (panta
1:285 de lamarginea benzii pistei, spre exterior);– pentru înălțimi în sectorul 8.500 m -
15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0 m.

(2) Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona
I cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate.

4.3.1.2. - (1) Zona II:– suprafață conică, din care se exclude Zona I; –extindere/ distanță
orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție: 4.500 m, exclusiv Zona I (lățimea
benzii pistei: 150 m stânga/dreapta față de axul pistei); –înălțimea marginii exterioare:
+30,0 m față de cota aerodromului 0,0 m (pantă 1:150 de la marginea benzii pistei, spre
exterior).

(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona
II cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate.

4.3.1.3. - (1) Zona III: –suprafață orizontală care începe de la extremitatea Zonei II și din
care se exclude Zona I; –extindere/ distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în

159Extrase din Capitolul IV din Reglementare
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orice direcție: 8.500 m (exclusiv Zona I și Zona II);–înălțimea suprafeței: +30,0 m față de
cota aerodromului (0,0 m).

(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din
Zona III cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate.

4.3.1.4. - (1) Zona IV:– suprafață conică, începând de la extremitatea Zonei III și din care
se exclude sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;–extindere/distanță
orizontală: în orice direcție, până la limita CTR/TMA;– interesează obstacolele cu înălțimi
egale sau mai mari de 45,0 m față de cota aerodromului (0,0 m).

(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona
IV cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate.

4.3.1.5. - (1) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III și IV, interesează
obstacolele cu înălțimi egale sau mai mari de 100,0 m față de cota terenului.

(2) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III și IV, este necesară solicitarea și
obținerea avizelor AACR pentru toate obstacolele cu înălțimi egale sau mai mari de 100,0
m față de cota terenului.

4.3.1.6. Proiecția orizontală a zonelor I, II, III și IV aferente aerodromurilor pentru
avioane este prezentatăîn fig.1.4 (reprodusă în Fig. 9)

4.3.2. Corelat cu suprafețele și zonele de protecție definite pct. 3.4, suprafețele și zonele
de referință corespondente dinvecinătatea amplasamentelor mijloacelor CNS și
meteorologice sunt prezentate în anexa nr. 2.
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Fig. 9 Zone de referință pentru identificarea amplasamentelor aflate sub incidența servituților aeronautice civile
(fig.1.4 din anexa 1 la Reglementare)

SUPRAFEȚE ȘI ZONE DE PROTECȚIE ALE MIJLOACELOR CNS ȘI

METEOROLOGICE160

1. În limitele zonelor cu servituți aeronautice civile asociate mijloacelor CNS și
meteorologice, prezenta anexă definește suprafețe și zone de protecție specifice fiecărui
tip de mijloc CNS și platformelor meteorologice, precum și volume de spațiu protejat
asociate acestor suprafețe și zone.

2. În interesul siguranței zborului, în interiorul suprafețelor și zonelor de protecție
delimitate conform prezentei anexe, realizarea obiectivelor noi este permisă numai cu
avizul AACR, emis în condițiile în care, în urma evaluării tehnice realizate, rezultă că nu
sunt influențați parametrii nominali de funcționare și performanțele operaționale ale
mijloacelor CNS și meteorologice.

Solicitarea și emiterea avizului se efectueazăîn conformitate cu Reglementarea
aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente
obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui
obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în

160Extrase din Anexa 2 la RACR-ZSAC ed.1/2015 cu modif.ulterioare
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spațiul aerian al României - RACR-AVZ, ediția 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 731/2015161.

3. Metodologia de evaluare tehnică de către AACR a impactului obiectivului/obiectivelor
supuse avizării, asupra mijloacelor CNS, din punctul de vedere al compatibilității
radioelectrice, se aprobă prin decizie a directorului general al AACR și se publică pe site-
ul AACR.

VOLUMUL DE SPAȚ IU PROTEJAT PENTRU MIJLOACELE CNS OMNIDIRECȚ IONALE 162

Pentru mijloacele CNS omnidirecționale se consideră că volumul de spațiu protejat este
compus, la modul general, din următoarele corpuri geometrice intersectate între ele
(figurile 2.2 și 2.3)163:

- un cilindru de razăr (cilindrul 1), a cărui bazăîncepe la nivelul solului și în centrul căreia
se află poziționat mijlocul CNS. Suprafața generată de conturul pe sol al acestui cilindru
îl reprezintăsuprafața de protecție a mijlocului CNS;

- un con de rază R, cu vârful situat în centrul bazei cilindrului 1 și având unghiul la vârf π-
2α;

- un cilindru de rază j (cilindrul 2), a cărui bază se află la cota h față de nivelul solului și
intersectează conul de rază R.Zona de protecție este cuprinsă între suprafața de
protecție și proiecția ortogonală a acestui cilindrupe sol care reprezintă limita zonei de
protecție.164

Evaluarea tehnică din punct de vedere al compatibilităţii radioelectrice a impactului
obiectivului/ obiectivelor supuse avizării amplasate în interiorul zonei de protecţie, se va
executa considerându-se că limita acestei zone este uncerc cu raza 15 000 m, având
centrul în punctul în care proiecţia centrului de radiaţie al sistemului de antene al de
mijlocului CNS omnidirecţional înţeapă planul orizontal ce conţine zona de protecţie.

În procesul de evaluare tehnică se va utiliza volumul de spațiu definit anterior pentru
mijloacele CNS DVOR și CVOR.

Pentru celelalte mijloace CNS omnidirecționale se va utiliza în procesul de evaluare
tehnică un volum de spațiu simplificat, obținut din cilindru de rază r (cilindrul 1)
intersectat cu conul de rază R. În acest caz, suprafața generată de conturul pe sol al
acestui cilindru reprezintăsuprafața de protecție, iar proiecția ortogonală a bazei
conului pe sol determină limita zonei de protecție, zonade protecție fiind cuprinsăîntre
suprafața de protecție și limita zonei de protecție.

161Cu modificările ulterioare.
162Punctul 4 din Anexa 2 la reglementare
163Reproduse în Fig. 10 şi Fig. 11
164 (la 19-11-2018, Primul paragraf al Punctului 4. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I
din ORDINUL nr. 1.453 din 17 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie
2018 )
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Pentru mijloacele CNS de tip NAV, COM și SUR, valorile parametrilor de calcul
corespunzători figurilor 2.2 și 2.3 se regăsesc în tabelele nr. 2.1, 2.2 și 2.3.

NOTĂ: extrase relevante din tabelele 2.1 și 2.3 sunt reproduse în Tabelul 20, și Tabelul
21, tabelul 2.2. nu are relevanță pentru municipiul Tecuci și nu a fost reprodus.

Fig. 10 Diagrama utilizată pentru evaluarea protecției mijloacelor CNS cu radiație omnidirecțională – vedere în spațiu
(fig.2.2. din Anexa 2 la Reglementare)
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Fig. 11Diagrama utilizată pentru evaluarea protecției mijloacelor CNS cu radiație omnidirecțională – secțiunea A-A
(fig.2.3. din Anexa 2 la Reglementare)

Tipul
mijlocului
CNS - NAV

r - raza
cilindrului 1

(m)

α - unghiul la
vârf al conului

(o)

R – raza
conului
(m)

j - raza
cilindrului 2

(m)

h – cota la
care se află

baza
cilindrului 2

(m)

Originea vârfului
conului şi a axelor

cilindrilor

DME/N 300 1.0 3 000 - - Baza antenei la
nivelul solului

DVOR 400 1.0 3 000 15 000 52
Centrul sistemului
de antene la
nivelul solului

CVOR 600 1.0 3 000 15 000 52
Centrul sistemului
de antene la
nivelul solului

Tabelul 20 Mijloace CNS cu radiație omnidirecțională /NAV (tabel 2.1 din Anexa 2 la Reglementare - extras)

Tipul mijlocului
CNS - SUR

r - raza
cilindrului 1 (m)

α - unghiul la vârf al
conului (o)

R – raza conului
(m)

Originea vârfului
conului

SSR 500 0.25 15 000 Baza antenei
la nivelul solului

Tabelul 21Mijloace CNS cu radiaţie omnidirecţională / SUR(tabelul 2.3 din Anexa 2 la Reglementare - extras)

VOLUMUL DE SPAŢ IU PROTEJAT PENTRU MIJLOACELE CNS DIRECŢ IONALE 165

Pentru mijloacele CNS direcţionale se consideră că volumul de spaţiu protejat este
compus, la modul general, din următoarele corpuri geometrice intersectate între ele
(figurile 2.4, 2.5 și 2.6166)(reproduse în Fig. 12 și Fig. 13):

165 Punctul 5 din Anexa 2 la Reglementare
166Reproduse în Fig. 12 și Fig. 13
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- un paralelipiped (1) de lungime b+a, lăţime 2xD şi înălţime H, a cărui bază începe la
nivelul solului şi în interiorul căruia se află poziţionat mijlocul CNS, pe axa de simetrie
paralelă cu latura b+a, la distanţa b faţă de latura 2xD. Suprafața generată de conturul
pe sol al acestui paralelipiped reprezintăsuprafața de protecție a mijlocului CNS
direcțional. Pentru mijlocul CNS ILS, suprafețele de protecție ILS includ suprafețele critice
și sensibile ILS Loc (LLZ) și ILS GP.

- un paralelipiped (2) de lungime b+r şi lăţime 2xL, a cărui bază începe de la cota H faţă
de nivelul solului pe care este amplasat mijlocul CNS

- un sector de cilindru poziţionat vertical, de rază r, având centrul bazei situat pe sol în
punctul în care este poziţionat mijlocul CNS, deschis sub un unghi de 2ɸ, baza sectorului
de cilindru fiind secţionată de un plan oblic ce înţeapă planul orizontal (care conţine baza
sectorului de cilindru) la distanţa a faţă de punctul în care este poziţionat mijlocul CNS,
dreapta ce reprezintă intersecţia celor două planuri fiind paralelă cu latura de lăţime 2xD
a paralelipipedului (1).

Suprafaţa generată între conturul proiecţiei ortogonale pe sol a intersecţiei
paralelipipedului (2)cu sectorul de cilindru şi conturul suprafeţei de protecţie,
reprezintă zona de protecţie a mijlocului CNS direcţional, în interiorul căreia se
evaluează de către AACRamplasarea obiectivului/obiectivelor supuse avizării.

Suplimentar, pentru mijlocul CNS ILS categoria III OACI de operare, mijloc CNS care este
dotat cu un sistem de monitorizare FFM (Far Field Monitor) pentru ILS Loc (LLZ),
amplasat înaintea pragului PDA în serviciu, în evaluarea amplasării
obiectivului/obiectivelor supuse avizării se va ţine cont de faptul ca acestea să nu se
interpună, din punct de vedere geometric, între miijlocul CNS ILS Loc (LLZ) şi sistemul de
monitorizare FFM sau să influenţeze, din punct de vedere al compatibilităţii
radioelectrice, recepţia de către sistemul de monitorizare FFM a semnalului radioelectric
emis de ILS Loc (LLZ).

În situaţia în care, în suprafaţa de protecţie aferentă unui mijloc CNS direcţional, există
obiective deja construite în urma unor avize de construire emise de către AACR şi/sau
există obiective construite anterior amplasării mijlocului CNS respectiv, iar
obiectivul/obiectivele noi supuse avizării sunt astfel poziţionate încât nu există vizibilitate
directă pe direcţia lobilor principali şi secundari de radiaţie, între sistemul de antene al
mijlocului de radionavigaţie şi obiectiv/obiective, acestea fiind opturate în întregime de
obiectivele deja construite, se consideră că obiectivul/obiectivele supuse avizării sunt
situate în zona de protecţie a mijlocului de radionavigaţie direcţional şi amplasarea
acestora este permisă condiţionat de rezultatul evaluarii realizate de către AACR.

Valorile parametrilor de calcul corespunzători figurilor 2.4, 2.5 și 2.6 se regăsesc în
tabelul nr. 2.4.

Notă:Valorile parametrilor de calcul corespunzători Fig. 12 și Fig. 13 se regăsesc în
Tabelul 22.
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Fig. 12Diagrama utilizată pentru evaluarea protecției mijloacelor CNScu radiație direcțională – vedere în spațiu (fig.2.4
din Anexa 2 la Reglementare)

Fig. 13 Diagrame utilizate pentru evaloarea mijloacelor CNS cu radiație direcțională – vederi (fig.2.5 și 2.6 din Anexa 2
la Reglementare)

Tipul mijlocului
de navigaţie

a
(m)

b
(m)

h
(m)

r
(m)

D
(m)

H
(m)

L
(m)

ɸ
(o)
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Tipul mijlocului
de navigaţie

a
(m)

b
(m)

h
(m)

r
(m)

D
(m)

H
(m)

L
(m)

ɸ
(o)

ILS Loc (LLZ)
(cu frecvenţă
duală)

Max(dist. la pragul PDA în
serviciu, lungimea
suprafeţei sensibile)

500 70 a+6000 500 20 1500 20

ILS GP
(cu frecvenţă
duală)

Max(800 m, lungimea
suprafeţei sensibile) 50 70 6000 250 5 325 10

Tabelul 22 Mijloace CNS cu radiaţie direcţională / NAV (Tabelul 2.4 din Anexa 2 la Reglementare – extras)

SUPRAFE ŢELE CR IT ICE Ş I SENS IB I LE ALE MI JLOCULUI CNS ILS 167

Suprafeţele critice şi sensibile ILS Loc (LLZ) şi ILS GP sunt reprezentate înfigurile 2.7 și 2.8.
(reproduse în Fig. 14 și Fig. 15).

În funcţie de tipurilor constructive ale echipamentelor ILS Loc (LLZ) şi ILS GP - cu frecvenţă
duală sau nu, a categoriei OACI de performaţă a mijlocului CNS ILS, a sistemului de
antene aferente ILS Loc (LLZ) şi ILS GP şi a categoriei aeronavei ce rulează la sol pe o cale
de rulare în proximitatea pistei de decolare aterizare sau care staţionează la bareta de
stop pentru intrarea pe pistă, suprafeţelor sensibile ILS Loc (LLZ) şi ILS GP se
dimensionează astfel încât să nu fie perturbată din punct de vedere al compatibilităţii
radioelectrice perfomanţa funcţionării echipamentelor ILS Loc (LLZ) şi ILS GP.

Dimensiunile fizice ale suprafeţelor sensibile ILS Loc (LLZ) şi ILS GP, în funcţie de categoria
OACI de performaţă a mijlocului CNS ILS - considerându-se că atât echipamentul ILS Loc
(LLZ) cât şi echipamentul ILS GP sunt cu frecvenţă duală, luându-se în calcul categoria de
aeronave în care se incadrează aeronava Boeing 747 şi o apertură asistemului de antene
ILS Loc (LLZ) de 16 m (50 ft), se regăsesc în tabelele 2.5 și 2.6 (reproduse în Tabelul 23 și
Tabelul 24).

Catgoria de operare OACI X Y
Cat. I OACI de performanţă 600 m (2.000 ft) 110 m (350 ft)
CAT. II OACI de performanţă 2.750 m (9.000 ft) 210 m (700 ft)
CAT. III OACI de performanţă 2.750 m (9.000 ft) 210 m (700 ft)

Tabelul 23 Dimensiunea suprafeţei sensibile ILS Loc (LLZ) (Tabelul 2.5 din Anexa 2 la Reglementare)

Fig. 14Suprafețele critică și sensibilă pentru ILS Loc (LLZ) (fig.2.7 din Anexa 2 la Reglementare)

167 Punctul 6 din Anexa 2 la Reglementare
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Catgoria de operare OACI X Y
Cat. I OACI de performanţă 915 m (3.000 ft) 60 m (200 ft)
CAT. II OACI de performanţă 975 m (3.200 ft) 90 m (300 ft)
CAT. III OACI de performanţă 975 m (3.200 ft) 90 m (300 ft)

Tabelul 24 Dimensiunea suprafeţei sensibile ILS GP (Tabelul 2.6 din Anexa 2 la Reglementare)

Fig. 15Suprafețele critică și sensibilă pentru ILS GP (fig.2.8 din Anexa 2 la Reglementare)

SUPRAFAȚA / ZONA DIMENSIUNI (*)
Suprafața de protecție Zona de protecție

(1) (2) (3)
Platformă meteorologică 30 m x 30 m 500 m x 500 m
(*) - toate dimensiunile sunt măsurate în plan orizontal

Tabelul 25 Suprafața și zona de protecţie a platformei meteorologice (tabelul 2.7 din Anexa 2 la Reglementare)

TERENURI SITUATE ÎN AFARA ZONELOR DE SERVITUȚI AERONAUTICE168

4.8. În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile mai sus definite sunt necesare
avizele AACR la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de
execuţie/instalare, după caz), pentru obiective cum sunt:

a) obstacole cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului;
b) construcţii/structuri izolate (piloni, coşuri de fum, sonde) care nu depăşesc

înălţimea de 100,0 m, dar constituie obstacole locale semnificative;
c) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii

electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
d) deschidere, dezvoltare sau modernizare de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi;
e) deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviaţie generală sau de

lucru aerian permanente;
f) instalare sau modernizare demijloace CNS şi meteorologice;
g) alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot

afecta siguranţa zborului.

168Conf.art.4.8 din RACR-ZSAC ed.1/2015
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3. PROTECȚIA LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri
funciare se realizează în conformitate cu Ordinul MAPDR nr.227/2006. Restricțiile în
cazul concret al municipiului Tecuci au fost stabilite potrivit adresei nr.3069/15.12.2015
emisă de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

Nr.crt. Denumire lucrare
Zona de
protecție
–m -

Lațime drumuri de
exploatare

–m-

Suprafața
împrejmuită

I Canale
A Irigații
1 Canal aducțiune CA1 Galeșu 2,5 2x4,0
2 Canal distribuție CDI-2 Galeșu 2,0 4,0
3 Canal aducțiune CA2 Galeșu 2,5 2x4,0
4 Canal distribuție CDI-1 Galeșu 2,0 4,0
5 Canal distribuție Cds 3 Galeșu 2,0
6 Canal distribuție Cds 4 Galeșu 2,0
7 Canal distribuție CDI-3 Galeșu 2,0 4,0
8 Canal distribuție CDI-4 Galeșu 2,0 4,0
9 Canal distribuție CS4 Galeșu 2,0 4,0
10 Canal distribuție CS4-1 Galeșu 2,0 4,0
11 Canal distribuție CS4-2 Galeșu 2,0 4,0
12 Canal distribuție CDI-2 Galeșu 2,0 4,0
13 Canal distribuție Cs10 Galeșu 2,0
14 Canal distribuție Cs8 Galeșu 2,0
B Desecare
1 Canal colector CC1 2,5 4,0
2 Canal colector CC2 2,5 4,0
II Stații de pompare
1 SRP1 Galeșu - ANIF 1,0 - 840
2 SRP1 Poiana – OUAI Poiana 1,0 -

3 SPP1 Tecuci – OUAI Calatis
Tecuci 1,0 -

1 SPP2 Tecuci – OUAI Poiana 1,0 -
1 SRP1 Tecuci – ANIF 1,0 - 168

Tabelul 26 Zone de protecție ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare de pe raza municipiului Tecuci

Drumurile de exploatare aferente infrastructurii de îmbunătățiri funciare sunt prevăzute
astfel:

 Pentru canalele de irigații magistrale sau de aducțiune – pe ambele maluri
 Pentru canalele de distribuție - pe un singur mal
 Pentru canalele de desecare - pe un mal.
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4. PROTECTIA REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE

PROTECTIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Protejarea captarilor și obiectelor sistemului de alimentare cu apa a municipiului se face
potrivit Hotărârii Guvernului nr.930/2005.

Conform H.G. nr. 930/2005, sunt supuse prevederilor Normelor speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, următoarele
obiective:

PROTECTIA SURSELOR DE APA

Se referă la sursele de ape subterane sau de suprafaţă, precum şi captările aferente
acestora folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, a
agenţilor economici din industria alimentară şi farmaceutică, a unităţilor sanitare şi
social-culturale, construcţiile şi instalaţiile componente ale sistemelor pentru alimentare
cu apă potabilă;

În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune, se instituie zona
de protecţie sanitară cu regim sever, cu o rază de 10 m.

MĂSURI CU PR IV IRE LA EXPLOATAREA ŞI AMENAJAREA TERENURILOR INCLUSE ÎN ZONELE DE

PROTECŢ IE SAN ITARĂ CU REGIM DE RESTR IC Ţ IE

Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate
agricol de către deţinătorii acestora, dar cu respectarea condiţiilor impuse de H.G.R. nr.
930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologică.

MĂSURI CU PR IV IRE LA UTIL IZAREA SUPRAFEŢELOR INCLUSE ÎN ZONELE DE PROTECŢ IE SAN ITARĂ

CU REGIM SEVER

Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite
numai pentruasigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de
alimentare cu apă.

În zonele de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise:

a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a

instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina
pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia
celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste
cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare.
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Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi
exploatatenumai pentru culturi de plante perene, de plante păioase şi de pomi fructiferi,
în condiţii care să nu provoacedegradarea lucrărilor de alimentare cu apă.

Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise:

a) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;
b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;
c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii

animale;
d) păşunatul.

MĂSURI REFERITOARE LA PROTECŢIA SANITARĂ A CONSTRUCŢIILOR ŞI

INSTALAŢIILOR SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Zona de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare, instalaţiile de
îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staţii de dezinfecţie şi
altele asemenea, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi reţelele de distribuţie va avea
următoarele limite:

 staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
 instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
 rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
 aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
 alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.

La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă cu canalele sau conductele de canalizare a
apelor uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, se vor amplasa deasupra
canalului sau conductei, asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe
verticală.

Construirea sau amenajarea terenurilor din vecinătatea obiectelor și incintelor ce fac
parte din sistemul de alimentare cu apa poate fi permisă numai cu avizul operatorului,
care va detalia în fiecare caz restricțiile specifice.

Pentru protecția stațiilor de epurare vezi capitolul Zone de protecție sanitară din ANEXA
14.

PROTECTIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

DEFINIȚII

Culoar de trecere a liniei electrice - suprafața terestră situată de-a lungul liniei electrice
și spațiuluiaerian de deasupra sa, în care se impun restricții din punctul de vedere al
coexistenței liniei cu elementelenaturale, obiectele, construcțiile și instalațiile aferente
acesteia; culoarul de trecere include zona de protecțieși zona de siguranță.
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Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice: zona adiacentă capacității energetice,
extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul
construcțiilor169.Distanţă de protecţie: Distanţa minimă care delimitează zona de
protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală, de la limita sa
exterioară, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia170.

Zonă de siguranţă: zona adiacentă capacităților energetice, extinsă în spațiu, în care se
instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea
punerii în pericol a persoanelor,bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona
de protecție171. Distanţă de siguranţă: Distanţa minimă care delimitază zona de siguranţă
a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală sau verticală între limita
exterioară a acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii; distanţa
de siguranţă cuprinde şi distanţa de protecţie172.

Operator de distribuție (OD)- orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu,
o rețea electrică dedistribuție și care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă
este necesar, de dezvoltarea rețelei dedistribuție într-o anumită zonă și, după caz, a
interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurareacapacității pe termen
lung a rețelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de
energieelectrică173

Operator de transport și de sistem (OTS) - orice persoană juridică ce deține, sub orice
titlu, o rețea electrică detransport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și,
dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei detransport într-o anumită zonă și, acolo unde
este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sistemeelectroenergetice, precum și de
asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de transport de a acoperi
cererilerezonabile pentru transportul energiei electrice174.

INTERDICȚII175

Pentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:

a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor, fără avizul de
amplasament aloperatorului de transport și de sistem;

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a
rețelelor electrice detransport, fără acordul operatorului de transport și de sistem;

169Legea 123/2012 cu modif.ulterioare
170 NT aprob. Cu Ordinul ANRE nr.4/2007 cu modif.ulterioare
171Legea 123/2012 cu modif.ulterioare
172 NT aprob. Cu Ordinul ANRE nr.4/2007 cu modif.ulterioare
173Legea 123/2012 cu modif.ulterioare
174Legea 123/2012 cu modif.ulterioare
175Legea 123/2012 cu modif.ulterioare (art.42)
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c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de
siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;

d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau să intervină în
orice alt mod asupra acestora;

e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare
aferente instalațiilorde transport;

f) să limiteze sau să îngrădească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin
orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem.

ZONE DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE AFERENTE CAPACITĂȚILOR ENERGETICE

Dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă pentrucapacităţi de producere a
energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare și reţele electrice de transport şi de
distribuţie a energiei electrice sunt stabilite prin NORMA TEHNICĂ aprobată prin Ordinul
4/2007 al ANRE, cu modificarile ulterioare.

Extrase din normativul sus-menționat:

STAȚ II ELECTR ICE

 Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor
şi a anexelor tehnologice ale acestora

 Zona de siguranță:
o Statie electrică cu tensiunea cea mai înaltă de 220KV sau 400 KV –35,0 m

- zona extinsă în spațiu în exteriorul gardului ce împrejmuiește zona de
protecție a stației, în care se impun restricții sau interdicții privind
construcțiile de orice fel

o Statii electrice cu tensiunea cea mai inalta de 110 kV de tip exterior:
zona de siguranta - 20,0 m de la imprejmuire

o Statii electrice cu tensiunea cea mai înaltă de 110 kV de tip interior:
zona de siguranță – delimitată de suprafațaconstruită a stației

POSTUR I DE TRANSFORMARE

Zona de protecţie, ţinând seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel:

a) pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de
proiecţia pe sol a platformei suspendate;

b) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite,
este delimitată de îngrădire;

c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în
construcţie zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de
protecţie este delimitată astfel:
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i. de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când
aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces
şi fără ferestre de ventilaţie

ii. la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator

iii. la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de
ventilaţie, acolo unde este cazul;

d) pentru posturi de transformare subterane, este egală cu proiecţia pe sol a
perimetrului încăperii postului.

Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al
echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:

a) pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv
pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate
la sol, îngrădite, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 mde la limita
zonei de protecţie.

b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secţionare,
prevăzută cu echipament uscat, coincide cu zona de protecţie.

c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare
supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcţie zidită/ în anvelopă de beton
sau înglobate în clădiri precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu
ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie.

Notă: zona de siguranță se poate reduce, cu acordul proprietarului postului de
transformare, în funcție de gradul de rezistenţă la foc, respectiv categoria de pericol de
incendiu a construcțiilor învecinate.

L IN I I ELECTR ICE

Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de
siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.

Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu
circuit are valorile:

Tensiune LEA
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă

Total Din axul liniei pîna la limita
zonei de protecție

între 1 şi 110 kV 24 m 12 m

110 kV 37 m 18,5 m

220kV 55 m 27,5 m

400 kV 75 m 37,5 m
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Tensiune LEA
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă

Total Din axul liniei pîna la limita
zonei de protecție

750 kV 81 m 40,5 m

Tabelul 27 Lățimea zonelor de protecție și siguranță pentru LEA simplu sau dublu circuit, conf.NORMA TEHNICĂ
aprobată prin Ordinul 4/2007 al ANRE, cu modificarile ulterioare

Obiectivul învecinat
cu LEA

Distanţa de siguranţă (m)
LEA 0,4 kV LEA 20 kV LEA 110 kV LEA 220 kV LEA 400 kV

Căi ferate Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere
Electrificate Nu se admite 7,505) 31)

11,502)

Hst+ 3m3)

7,505) 31)11,502)

Hst+ 3m3)
7,50 5) 41) 12,502)

Hst+ 3m3)
8,50 5) 51) 13,502)

Hst+ 3m3)
9,50 5)

Neelectrificate 74)

Hst
3)

7,50 4)

Hst+ 3m3)
7,50 4)

Hst+ 3m3)
8,504)

Hst+ 3m3)
9,50 4)

Hst+ 3m3)

Drumuri Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere
Drumuri: de interes
naţional, judeţean,
comunale şi vicinale

74)

6 )
Stâlpii se
dispun în
afara zonei
de protecţie
a drumului

74)

7)
15) 74)

7)
15) 84)

7)
25) 94)

7)
35)

Străzi şi drumuri de
utilitate privată

64)

7)
74)

7)
15) 74)

7)
15) 84)

7)
25) 94)

7)
35)

Linii de Tc
(traversare)

Distanţa pe
verticală

Distanţa pe
orizontală

Distanţa pe
verticală

Distanţa pe
orizontală

Distanţa pe
verticală

Distanţa pe
orizontală

Distanţa pe
verticală

Distanţa pe
orizontală

Distanţa pe
verticală

Distanţa pe
orizontală

Linie de Tc aeriană 0,68) 29) 3,58) 3,59 58) 59) 68) 69) 78) 79)

Linie de Tc subterana Nu se normează - 510) - 3010) - 3010) - 3010)

Linii de tramvai şi de
troleibuz11) (traversare)

2 3 3 4 5

Linie contact tramvai 4 4,5 5 6 7
Linie contact troleibuz 2 3 3 4 5
Cablu purtator tramvai 2 3 3 4 5
Cablu purtator troleibuz 4 4 4 4 5
Transport pe cablu
suspendat

Se interzic traversrile de către LEA a liniilor de teleferic; se vor evita traversarile liniilor de funicular, care se admit cu condiția ca LEA să
traverseze funicularul, cu respectarea distanțelor urmatoare:

Traversare Interzis 312) 412) 512) 612)

Apropiere Hst 1213) 1213) 1313) 1413)

Conducte supraterane Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere
Fluide neinflamabile 214) hst

15) 3,5014) 515) 414) 515) 514) 615) 614) 715)

Fluide inflamabile 16) 515) 16) 15
517)

16) 15
517)

16) 16
617)

16) 17
717)

Conducte subterane Pentru conducte de fluide inflamabile (gaze,ţiţei, produse petroliere) distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priza de pamant a
unui stalp la conducta este de 5m; distanţa poate fi redusă în cazuri obligate până la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei.
Pentru conducte de transport de gaze inflamabile, pe portiunile unde acestea sunt considerate de categoria a II-a din punct de vedere al
sigurantei, se respectă o distanțaegală cu înălțimea stalpului deasupra solului; ea poate fi redusa, în cazuri obligate, cu acordul beneficiarului
conductei.
In celelalte situaţii distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de pământ a unui stalp la conducta este de 2 m.

Instalaţii de extracţie
petrol şi gaze naturale, de
pompare petrol, staţii de
reglare măsurare gaze
naturale

Se interzic traversarile LEA peste instalatii de foraj și extractie de petrol și gaze naturale
Se interzice apropierea axului LEA de orice parte a unei instalaţii de foraj și extracţie la o distanţă mai mică decat 1,5 x înălțimea deasupra solului a
celui mai inalt stalp din apropiere față de limita zonei în care exista mediu cu pericol de explozie

Cursuri de ape Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile

Traversare 18)

(7) 19)
(5) 19)

18)

(G+1) 20)
719)
519)

G+120) 719)
519)

G+120) 819)
619)

G+220) 919)
719)

G+420)

Apropiere 18) 12 1) 22 1) 22 1) 32 1)

Poduri, baraje, diguri Traversare
Trecere

Apropiere Traversare
Trecere

Apropiere Traversare
Trecere

Apropiere Traversare
Trecere

Apropiere Traversare
Trecere

Apropiere

Poduri
223) 223)

722)

323)
524) 722)

323)
524) 822)

423)
624) 922)

523)
724)

Diguri, baraje accesibile
circulaţiei atovehiculelor 223) 223)

622)

323)
524) 622)

32 3)
524) 722)

42 3)
624) 822)

523)
724)

Diguri, baraje accesibile
doar circulaţiei pedestre 223) 223)

522)

323)
524) 522)

323)
524) 622)

423)
624) 722)

523)
724)
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Obiectivul învecinat
cu LEA

Distanţa de siguranţă (m)
LEA 0,4 kV LEA 20 kV LEA 110 kV LEA 220 kV LEA 400 kV

Clădiri
Traversări clădiri locuite -
distanţa faţă de orice
parte a clădirii

Numai LEAcu conductoare
torsadate

Se interzice traversarea de
LEA cu tensiuni mai mici de
110 kv a clădirilor locuite

425) 525) 725)

Traversări clădiri locuite -
distanţa faţă de antenă

- - 325) 425) 525)

Traversări clădiri nelocuite Numai LEAcu conductoare
torsadate

325) 325) 425) 625)

Apropieri faţă de cladiri
locuite

126) 327) 427) 52 7) 727)

Apropieri faţă de cladiri
nelocuite

126) 327) 327) 427) 627)

Depozite şi cladiri cu
substanţe inflamabile, cu
pericol de explozie sau
incendiu

Se interzic traversarile LEA peste depozite deschise cu substante inflamabile, precum și peste cladiri cu substante cu pericol de explozie și
incendiu.In cazul apropierii LEA de depozite cu substante combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu,distanțaminimă pe orizontala
intre axul LEA și orice parte a depozitului este:
- pentru depozite deschise cu substante combustibile solide, înălțimea desupra solului a celui mai inalt stalp din apropiere;
- pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu și explozie și pentru depozite de munitie, 1,5 x inălţimea
deasupra solului a celui mai inalt stalp din apreopiere

Zone cu circulaţie
frecventă

Distanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi sol
H st 7 7 8 9

Culturi pe spaliere
metalice și ingradiri
metalice

Distanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi
Sol Partea

superioară a
spalierului

Sol Partea
superioară a
spalierului

Sol Partea
superioară a
spalierului

Sol Partea
superioară a
spalierului

Sol Partea
superioară a
spalierului

1,5 6 3 6 3 7 4 8 5
Instalaţii de imbunatatiri
funciare (conducte,
canale și jgheaburi)

3,528) 528) 528) 628) 728)

429) 629) 629) 729) 829)

3,530) 3,5030) 430) 530) 630)

Traversări şi apropieri
faţă de terenuri

31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33)

6 4,5 2,5 6 5 3 7 6 4 8 7 5
Aeroporturi: se interzice traversarea LEA peste aeroporturi, iar apropierile se trateaza conform legislatiei de specialitate
Instalaţii de emisie receptie de Tc de inaltă frecvenţă: se interzice traverarea LEA peste acestea.
Ternuri de sport omologate: se interzic travesarile LEA peste acestea
Parcaje auto pe platforme în aer liber: se evită travesarea acestora; în cazuri obligate34) se tratează ca traversări ale drumurilor.
LEGENDĂ
Hst : înălţimea stâlpului liniei electice aeriene
Tc: telecomunicaţii
NOTE
1) Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA și cablul purtator al liniei de contact
2) Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină în cazul cailor ferate electrificabile
3) Distanţa pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp şi cea mai apropiată şină
4 )Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat în localitate sau în afara localitatilor
5 )Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată şină, respectiv limita amprizei drumului
6 ) Nu se admit traversări ale autostrăzilor de către LEA de 0,4 kV
7) Stâlpii liniilor se vor amplasa în afara zonei de siguranţă a drumului pentru LEA de 0,4 kV, respectiv începând de la limita exterioară a zonei de protecţie a drumului, pentru
LEA de inalta tensiune
8)Distanța pe verticala intre conductorul inferior al LEA şi linia de telecomunicaţii
9)Distanța pe orizontala intre stalpul LEA şi linia de telecomunicaţii
10 )Distanţa pe orizontală intre fundatia stâlpului LEA sau priza sa de pământ şi linia de telecomunicaţii
11)Distanța pe verticala intre conductorul inferior al LEA și linia de contact sau cablul purtator
12)Distanța pe verticala intre conductorul inferior al LEA și linia de contact sau cablul purtator
13)Distanţa pe orizontală intre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cablul purtător
14)Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi partea superioara a conductei; distanţa minimă pe orizontală este egală cu înălțimea stalpului deasupra solului plus
3 m
15) Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi perețele conductei
16) Se interzice traversarea conductelor de transport de gaze sau a conductelor intre schele și rafinarii; se vor evita traversarile peste alte conducte din aceasta categorie, ele
putând fi totuşi realizate cu respectarea unor masuri de protecție și siguranta, conform NTE 003/04/00. Se interzice în orice situaţie travesare acestor conducte de către
LEA de 0, 4 kV (joasă tensiune)
17) Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi perețele conductei; se vor aplica măsuri de siguranţă şi protecţie conform NTE 003/04/00,
corespunzător valorilor pe care le au aceste distanţe
18) Se interzice traversarea apelor curgatoare, lacurilor sau canalelor navigabile de LEA 0,4 kv; construirea acestora peste ape sau în zona de protecție a acestora se face, în
cazuri obligate, numai cu acordul organelor de gospodarire a apelor, respectând distanţa minimă pe verticală între conductorul inferior al LEA la sageata maximă şi nivelul
maxim al apei la traversari peste ape nenavigabile, respectiv distanţa minimă la poarta de gabarit a navelor
19) Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA la sageata maximă şi nivelul maxim al apei; cifrele de sus se referă la traversari în zonele localitatilor şi în zonele
amonte ale lucrărilor hidrotehnice, dispuse transversal pe albie iar cele de jos la traversări în celelalte zone
20) G este gabaritul de liberă trecere al navelor, stabilit în funcţie de specificul navigatiei, de comun acord cu autorităţile competente
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Obiectivul învecinat
cu LEA

Distanţa de siguranţă (m)
LEA 0,4 kV LEA 20 kV LEA 110 kV LEA 220 kV LEA 400 kV

21)Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi planul vertical la malul apei
22)Distanţa pe verticală între conductorul LEA la săgeată maximă şi partea circulată a podului, digului sau barajului. Prin trecere în acest tabel se înţelege amplasarea LEA de-a
lungul podurilor , digurilor sau barajelor, dar numai cu acordul autorităţilor competente
23)Distanţa pe verticală între conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei
24)Distanţa reală între conductorul extrem al LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei; când distanţa este sub valorile din tabel, se vor trata ca treceri
25)Distanţa dintre conductorul lea în orice poziţie şi orice parte a clădirii
26)Distanţa pe orizontală intre un stâlp al LEA şi orice parte a clădirii; liniile (fascicolele) cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de
pericol de incendiu medie sau mică (C, D , E) la distanţa minimă de 10 cm de perețele clădirii, în cazul fascicolului întins, respectiv 3 cm în cazul fascicolului pozat
27)Distanţa între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată parte clădiri, fără să constituie traversare
28)Distanţa pe verticală, la săgeata maximă a conductorului, de la cota terenului, la canale în debleu, respectiv de la cota coronamentului, la canale în rambleu, pentru
canale accesibile numai circulației pedestre
29)Distanţa pe verticala, la sageata maximă a conductorului, de la cota terenului, la canale în debleu, respectiv de la cota coronamentului, la canale în rambleu, pentru
canale accesibile circulației cu autovehicule, fără a fi drumuri publice
30)Distanţa pe verticală, la săgeata maximă aconductorului, până la perețele superior al jgheabului sau conductei supraterane fixe sau mobile
31) Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile transporturilor şi maşinilor agricole, drumuri de utilitate privată
32) Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile numai circulaţiei pedestre
33) Zone neaccesibile circulaţiei pedestre (stânci abrupte, faleze)
34) Prin cazuri obligate în accepţia normei tehnice se înţeleg doar situaţiile în care se proiectează şi se execută o LEA care traversează un parcaj auto, nu şi acelea în care se
doreşte a se instala un parcaj auto sub o LEA existentă.

Tabelul 28 Distanțe de siguranță dintre LEA și obiective învecinate (anexa 4 din NORMA TEHNICĂ aprobată prin
Ordinul 4/2007 al ANRE, cu modificarile ulterioare)

Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt:

 Pentru cabluri montate aerian zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu
suprafaţa exterioară a cablului

 În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ şi joasă tensiunezona de
protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă
de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi
de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de
pozare în valoare de cel puţin 0,8 m.

CENTRALE EOLIENE

Denumirea obiectivului învecinat
cu centrala eoliană

Distanţa de
protecţie

Distanţa de
siguranţă

De unde se măsoară
distanţa de siguranţă

Drumuri publice de interes
naţional sau de interes
judeţean

1) H2) + 3 m3) 4)

Drumuri publice comunale,
drumuri publice vicinale,
drumuri de utilitate privată

1) 5) 6) 4)

Căi ferate 1) H2) + 3 m7) 4)

LEA 1) H2) + 3 m 4)

Centrale eoliene 8) 1) 9) 4)

Linii aeriene de Tc 1) H2) + 3 m 4)

Conducte supraterane de fluide
inflamabile

1) H10) + 3 m 4)

Instalaţii de extracţie petrol şi
gaze naturale, de pompare
petrol, staţii de reglare
măsurare gaze naturale

1) H10) + 3 m11) 4)
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Denumirea obiectivului învecinat
cu centrala eoliană

Distanţa de
protecţie

Distanţa de
siguranţă

De unde se măsoară
distanţa de siguranţă

Poduri 1) H2) + 3 m 12) 4)

Baraje, diguri 1) H2) + 3 m 4)

Clădiri locuite 1) H 13) 4)

Clădiri cu substanţe
inflamabile, cu pericol de
explozie sau incendiu

1) H2) + 3 m 4)

Aeroporturi 1) 14) 4)

Instalaţii de emisie recepţie Tc 1) 14) 4)

Locuri şi clădiri istorice 1) 14) 4)

Zone cu flora sau/şi fauna
protejate

1) 14) 4)

Terenuri de sport omologate 1) H2) + 3 m 4)

Parcaje auto pe platforme în
aer liber

1) H2) + 3 m 4)

NOTE
1) Conturul fundaţiei pilonului de susţinere plus 0,2 m împrejur
2) Înălţimea pilonului plus lungimea palei
3) Distanţa până la axul drumului nu va fi mai mică de 50 m
4) Se măsoară de la marginea construcţiei supraterane; pentru o amenajare cu mai multe agregate (fermă) se consideră distanţa de la agregatul cel mai

apropiat de obiectivul învecinat
5) Egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m
6) Distanţa centralei eoliene faţă de drumul de utilitate privată propriu nu se normează
7) Distanţa până la axul căii ferate nu va fi mai mică de 100 m
8) Amenajări eoliene cuprinzând unul sau mai multe agregate (fermă) aparţinând altui operator economic
9) Distanţa dintre agregatul a cărui zonă de siguranţă o stabilim şi agregatul cel mai apropiat, aparţinând celeilalte ferme eoliene, va fi egală cu 7 x diametrul

rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui mai mare
agregat, atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant

10) Înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei
11) Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară până la îngrădire
12) După caz se stabileşte distanţa egală cu H + 3 m dacă peste pod trece un drum naţional, un drum judeţean, sau o cale ferată, ţinând seama şi de notele 3), 7),

respectiv o distanţă egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m, dacă peste pod trece un drum comunal, un drum vicinal sau un drum de utilitate
privată

13) Înălţimea pilonului x 3; această distanţă se poate reduce, faţă de zona de locuinţe, cu acordul comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu
înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului propriu al unei zone de locuinţe va fi cel puţin
egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se normează

14) Se stabileşte cu avizul autorităţilor competente, care sunt menţionate în certificatul de urbanism
Tabelul 29 Distanțe de siguranță aferente centralelor eoliene (anexa 3 din NORMA TEHNICĂ aprobată prin Ordinul
4/2007 al ANRE, cu modificarile ulterioare)

EMITENȚI AVIZE SPECIFICE

AVIZUL DE AMPLASAMENT

Solicitanții se adresează operatorului de rețea când se află în situația de a executa lucrări
de construcții sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt
permise numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, dacă este
îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) avizul de amplasament se regăsește în lista cu avizele/ acordurile furnizorilor/
administratorilor de utilități, necesare în vederea autorizării și prevăzute, conform legii,
în certificatul de urbanism emis în cadrul procedurii de autorizare a lucrărilor;
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b) propunerea de amplasare sau amplasamentul obiectivului respectiv se află în zona de
siguranță a capacităților energetice.176.

Avizul de amplasament se emite, în cazurile sus-menționate, de către:

- TRANSELECTRICA–pentru lucrări în zona rețelelor de transport energie
electrică

- Electrica Furnizare s.a.177– pentru lucrări în zona obiectelor rețelei electrice
de distribuție cu tensiune pâna la 110 kV inclusiv, stații electrice, posturi de
transformare și alte elemente

PROTECȚIA REȚELELOR DE COMUNICAȚII

Zona de protecție variază (de regulă între 0,5 m și 2,0 m178), funcție de elementele fizice
ale infrastructurii.

In cazul execuției de lucrări în vecinătatea rețelelor de comunicații (subterane sau
aeriene) se va obține avizul operatorului de rețea.

Operatorii de rețea sunt:

- STS (vezi avizul nr.13549/02.05.2018)

-TELEKOM SA (vezi avizul nr.256/21.02.2018)

După, caz:

- Vodafone SA
- Orange SA
- RCS-RDS
- Canal S

PROTECTIA SISTEMELOR DE ALIMENTAREGAZE NATURALE ȘI A SISTEMELOR

DE TRANSPORT GAZE NATURALE

Dimensiunile zonelor de protecţie şi de securitateale sistemului de alimentare cu gaze
naturalesunt stabilite prin NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul 89/2018 al ANRE
privind PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE.

Dimensiunile zonelor de protecţie şi de securitateale sistemului de transport gaze
naturalesunt stabilite prin NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA
CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE aprobate prin Ordinul 118/2013 al
ANRE, cu modificările ulterioare.

176 Art.4 din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea aprobată
cu Ordinul ANRE nr.25/2016
177 Fostă Enel
178Normative tehnice, în aplicarea Legii nr.159/2016, în curs de elaborare.
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PROTECTIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE179

Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

a) Presiune joasă (PJ), PJ≤0,05*105 Pa (0,05 bari)
b) Presiune redusă (PR), 0,05*105 Pa (0,05 bari)< PR≤2*105 Pa (2 bari)
c) Presiune medie (PM), 2*105 Pa (2 bari)< PR≤6*105 Pa (6 bari)
d) Presiune înaltă (PI),în obiectivele/ sistemele de distribuție ți în stațiile de

comprimare din instalațiile de utilizare cu PI>6*105 Pa (6 bari)

ZONA DE PROTECȚ IE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUȚ IE A GAZELOR NATURALE , A UNUI RACORD

SAU A UNE I INSTALAȚ II DE UTIL IZARE A GAZELOR NATURALE CE FUNCȚ IONEAZĂ ÎN REGIM DE

MEDIE , REDUSĂ Ș I JOASĂ

Zona de protecție a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unui racord sau a
unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și
joasă presiunese întinde la suprafața solului, de ambele parti ale conductei/ racordului/
instalației de utilizare, se măsoară în proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a
conductei și este de 0,5 m.

În vederea asigurarii functionarii normale a rețelelor de distribuție gaze naturale și
evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se
impun tertilor restrictii și interdictii prevazute de legislatia în vigoare.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natura, în zona de
protecție a rețelelor existente, se realizeaza cu respectarea prevederilor normelor
tehnice.

În zona de protecție nu se executa lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului
sistemului de distribuție gaze naturale – DISTRIGAZ SUD REȚELE.

D ISTANȚELE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CONDUCTELE DE DISTRIBUȚ IE /RACORDURILE / INSTALAȚ II LE

SUBTERANE DE UTIL IZARE A GAZELOR NATURALE Ș I DIFER ITE CONSTRUCȚII SAU INSTALAȚ II

ÎNVEC INATE

Construcțiile sau instalațiile subterane care se realizează ulterior conductelor de
distribuție/racordurilor/instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și
care intersectează traseul acestora se montează la cel puțin distanța minimă admisă,
înscrisă înTabelul 30.

Distanțele de siguranță între conductele de distribuție/racordurile/instalațiile subterane
de utilizare a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații învecinate sunt
prezentate înTabelul 30.

179 Potrivit Normei Tehnice, aprobată prin Ordinul 89/2018 al ANRE,privind proiectarea, executarea şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
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Nr.
crt. Instalatia, constructia sau obstacolul

Distanțaminimă de la
conducta de gaze din PE,

în m

Distanțaminimă de la
conducta de gaze din OL,

în m
PJ PR PM PI PJ PR PM PI

1 Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de
terenuri susceptibile de a fi construite 1 1 2 3 2 2 3 3

2 Cladiri fără subsoluri 0,5 0,5 1 3 1,5 1,5 2 3

3
Canale pentru rețele termice, canale
pentru instalatii telefonice, televiziune
etc.

0,5 0,5 1,0 2 1,5 1,5 2 2

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5

5

Conducte de apa, cabluri de forta,
cabluri telefonice montate direct în
sol, cabluri TV, sau caminele acestor
instalatii

0,5 0,5 0,5 1,5 0,6 0,6 0,6 1,5

6
Camine pentru rețele termice,
telefonice și canalizare sau alte camine
subterane

0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5

7 Linii de tramvai pâna la sina cea mai
apropiată 0,5 0,5 0,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5

8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
9 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10

Linii de cale ferata, exclusiv cele din
statii, triaje și incinte industriale:
- în rambleu 1,5* 1,5* 1,5* 2* 2* 2* 2* 2*

- în debleu, la nivelul terenului 3,0** 3,0** 3,0** 5,5** 5,5** 5,5** 5,5** 5,5**
Note:
Distanțele, exprimate în metri, se măsoară în proiectie orizontala între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalatiile
subterane.

*) De la piciorul taluzului
**) Din axul liniei de cale ferata

Tabelul 30 Distanțe de securitate între conductele (conductele de distribuție/racordurile/instalațiile de utilizare)
subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații (conf.NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul 89/2018
al ANRE)

Distanțele dintre conductele de distribuție/racorduri sau instalațiile de utilizare a gazelor
naturale montate subteran și conductele care transportă fluide combustibile, depozitele
de carburanți, stațiile de distribuție carburanți, stațiile de îmbuteliere GPL etc. se
stabilesc conform reglementărilor și prescripțiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

Distanța minimă dintre conductele de distribuție a gazelor naturale din oțel supraterane
și căile ferate electrificate este de 20 m, măsurată în proiecție orizontală de la șina cea
mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale.

Distanța de siguranță față de stațiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale
se măsoară de la partea exterioară a incintei, în cazul în care întreaga instalație mecanică
este în interiorul incintei/clădirii, respectiv de la limita instalației mecanice exterioare, în
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cazul în care aceasta este parțial în exteriorul incintei/clădirii, și este prezentată
înTabelul 31

Nr.
crt.

Destinația
construcțiilorînvecinate

Distanțele de securitate, înm, pentru statii de capacitate
< 6000, în m3/h 6000...30000, în m3/h > 30000, în m3/h
Presiunea gazelor naturale la intrare (P), în Pa și în bari

P ≤ 2 ⋅ 105 2 ⋅ 105< P
≤ 6 ⋅ 105

P > 6 ⋅ 1055 P ≤ 2 ⋅ 105 2 ⋅ 105< P
≤ 6 ⋅ 105

P > 6 ⋅ 105 P < 6 ⋅
105

P > 6 ⋅
105

P ≤ 2 2 < P ≤ 6 P > 6 P ≤ 2 2 < P ≤
6 P > 6 P ≤ 6 P > 6

1 Cladiri industriale și depozite
de materiale combustibile cu:
- grad de rezistență la foc/nivel
de stabilitate la incendiu I-II,
cu risc de incendiu foarte mare 7 10 12 11 13 18 22 27
- grad de rezistență la foc/nivel
de stabilitate la incendiu III-V,
cu risc de incendiu mare,
mediu/ mijlociu sau mic

7 10 15 12 15 20 25 30

- grad de rezistență la foc/nivel
de stabilitate la incendiu I-II,
cu risc de incendiu mare,
mediu/ mijlociu sau mic

7 10 12 10 12 15 20 25

2 Instalatii industriale în aer
liber 7 10 13 11 13 18 18 27

3 Cladiri civile (inclusiv cele
administrative de pe teritoriul
unitatilor industriale)
- grad de rezistență la foc/nivel
de stabilitate la incendiu I-II 7 10 12 10 12 15 20 25

- grad de rezistență la foc/nivel
de stabilitate la incendiu III-V 7 12 15 12 15 20 25 30

4 Linii de cale ferata:
- curenta 20 20 20 20 20 20 25 30
- de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25

5 Marginea drumurilor
carosabile 4 5 8 4 6 10 6 10

6 Linii electrice de înalta
tensiune 20 20 20 20 20 20 20 40

Tabelul 31 Distanțe de siguranțăîntre stații de reglare,reglare- măsurare sau măsurare a gazelor naturale și diferite
construcții sau instalații(conf. NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul 89/2018 al ANRE)

Stațiile/Posturile de reglare, reglare- măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de
capacitate până la 1.000 m3/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate sau al
clădirii în cauză, cu condiția ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă
goluri (ferestre, uși) pe:

a) lungime care depășește cu 5 m limitele postului în ambele direcții;
b) înălțime de 3,0 m deasupra postului.
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Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale de capacitate până
la 250 m3/h distanța minimă de siguranță față de marginea drumurilor carosabile este de
1,5 m.

ALTE CONDI Ț I I PR IV IND AMPLASAREA SISTEMULUI DE AL IMENTARE CU GAZE NATURALE

Este interzisă montarea conductelor de distribuție, a racordurilor și a instalațiilor de
utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

a) în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări etc.;
b) sub clădiri de orice categorie;
c) în tunele și galerii subterane;
d) în canale de orice categorie având comunicație directă cu clădiri, fără existența

măsurilor de etanșare;
e) la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 m;
f) sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanță, măsurată în

proiecție orizontală, mai mică decât cea prevăzută în Tabelul 30.

Marcarea conductelor de distribuție a gazelor naturale subterane se realizează de către
executant prin inscripții pe plăcuțe amplasate pe construcții, pe stâlpi sau pe alte repere
fixe din vecinătate; distanța dintre plăcuțele inscripționate nu va fi mai mare de 30 de
metri.

Pe traseele fără construcții și pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea
traseului, se montează borne inscripționate, din țeavă sau beton, la distanțe de 150 m
între ele.

În localități, conductele de distribuție a gazelor naturale și racordurile se montează
numai în domeniul public.

Conductele de distribuție de gaze naturale și racordurile subterane se montează pe
trasee mai puțin aglomerate cu instalații subterane, ținând seama de următoarea ordine
de preferință:

a) zone verzi;
b) trotuare;
c) alei pietonale;
d) carosabil.

Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu acțiuni puternic corozive și
cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea
amplasării în terenurile menționate se prevăd măsuri speciale de protecție.

Pentru situațiile de excepție (căi de acces private), soluțiile tehnice de alimentare cu
gaze naturale se stabilesc de operatorul sistemului de distribuție (OSD), cu acceptul scris
al proprietarilor acestora, prin care se acordă OSD dreptul de uz și servitute pentru
conductele amplasate pe proprietatea lor, conform prevederilor art. 109-113 din Legea
nr. 123/2012 (legea energiei).

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=61610053&d=2018-06-08
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=61610079&d=2018-06-08
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Este permisă amplasarea conductelor de distribuție a gazelor naturale în canale
subterane proiectate special pentru amplasarea mai multor rețele de utilități, având în
vedere prevederile art. 28 alin.(9)din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu condiția montării în aceste canale subterane a detectoarelor automate de
gaze naturale, de fum și temperatură care să comande întreruperea alimentării cu gaze
naturale, înainte de intrarea conductei în canal.

PROTECTIA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE NATURALE (COTG)180

COTG = conducte de transport al gazelor naturaleavând presiunea maximă de proiectare
(pc) mai mare de 6 bar, destinate transportului terestru al gazelor naturale combustibile
uscate, odorizate sau neodorizate

Zona de protecţie a unei COTG este zona din vecinătatea COTG în care se instituie
interdicţii privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor şi natura activităţilor
care se pot desfăşura, cu scopul asigurării accesul permanent în vederea operării,
inspectării sau mentenanţei COTG şi evitării intervenţiilor externe care ar putea
determina funcţionarea necorespunzătoare sau deteriorarea COTG.

(2) Zona de protecţie a COTG se delimitează de-a lungul întregului traseu al acesteia, de
o parte şi de alta a axei sale longitudinale, funcție de distanţa de protecţie Lpr;

Fig. 16 Planul zonelor de protecţie şi de siguranţă ale unei COTG(Anexa 9 din Norme)

Diametrul exterior
al tubulaturii
COTG De, mm

Distanţa de
protecţie Lpr
minimăa), m

Lăţimile minime ale fâşiilor din
zona de protecţie

Lăţimea zonei
de protecţie
LZP minimă, mLrs, m Lra, m

De ≤ 168,3 2,0 + Dec/2 2,0 + Dec/2 - 4,0 + Dec

180 Potrivit Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale,
aprobate cu Ord.118/2012 al ANRE, cu modificările ulterioare

https://lege5.ro/Gratuit/ge3tanjz/regulamentul-general-de-urbanism-din-27061996?pid=56311206&d=2018-06-08
https://lege5.ro/Gratuit/ge2teojt/hotararea-nr-525-1996-pentru-aprobarea-regulamentului-general-de-urbanism?d=2018-06-08
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Diametrul exterior
al tubulaturii
COTG De, mm

Distanţa de
protecţie Lpr
minimăa), m

Lăţimile minime ale fâşiilor din
zona de protecţie

Lăţimea zonei
de protecţie
LZP minimă, mLrs, m Lra, m

219,1 < De ≤ 323,9 3,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 - 6,0 + Dec

355,6 < De ≤ 508 4,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 1,0 8,0 + Dec

559 < De 6,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 2,0 12,0 + Dec

Tabelul 32 Dimensiunile caracteristice ale zonelor de protecţie ale COTG (Tabelul A9.1., Anexa 9 din Norme)

Dec este diametrul exterior al COTG, în m, măsurat peste învelişul de protecţie anticorozivă
aplicat pe tubulatură

Fâşile din zona de
protecţie

Tipurile de vegetaţie admise pe zona de protecţie a COTG
Plante cu rădăcini scurte
şi medii (sub 50 cm)

Arbuşti şi plante cu
rădăcini lungi Arbori

Fâşiile cu lăţimea Lrs DA NU NU
Fâşiile cu lăţimea Lra DA DA NU
Tabelul 33 Tipurile de vegetaţie admise pe zona de protecţie a COTG (Anexa 9 din Norme)

În conformitate cu art. 109 din Legea Energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
SNTGN “TRANSGAZ” S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al SNT, beneficiază de
dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele,
în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a
conductelor pe toată durata de viață a acestora.

In apropierea conductelor menționate mai jos și a SRM-ulurilor este obligatoriu avizul
Transgaz.

Distanțaminimă pe orizontalăîntre axul conducteiRacord Dn 20 mm, racord SRM Tecuci
și diferite obiective se regăsește în Anexa 10 la Normele tehnice pentru proiectarea şi
execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate cu Ord.118/2012 al ANRE, cu
modificările ulterioare, din care face parte extrasul de mai jos:

Nr
.
crt
.

Obiectivul vecin COTG

COTG, inclusiv instalaţiile aferente
Staţii de reglare
şi măsurare
gaze, panouri
de primire –
predare, staţii
de comandă

vane, cu pc > 6
bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze, cu 6 bar ≤
pc ≤ 40 bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze pc > 40 bar

8 Construcţii sociale, administrative şi
industriale 20 20 20

9 Locuinţe individuale (clădiri
destinate a fi ocupate de oameni) 20 20 20

1
0

Construcţii uşoare, fără fundaţii,
altele decât clădirile destinate a fi
ocupate de oameni

6 6 6
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Nr
.
crt
.

Obiectivul vecin COTG

COTG, inclusiv instalaţiile aferente
Staţii de reglare
şi măsurare
gaze, panouri
de primire –
predare, staţii
de comandă

vane, cu pc > 6
bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze, cu 6 bar ≤
pc ≤ 40 bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze pc > 40 bar

1
1 Păduri 6 6 6

1
2

Paralelism cu autostrăzi, drumuri
expres 50 50 50

1
3

Paralelism cu drumuri naţionale
(europene, principale, secundare) 22 22 22

1
4

Paralelism cu drumuri de interes
judeţean 20 20 20

1
5

Paralelism cu drumuri de interes
local (comunale, vicinale, străzi) 18 18 18

1
6

Paralelism cu drumuri de utilitate
privată 6 6 6

1
7

Paralelism cu cai ferate – cu
ecartament normal 50 50 50

1
9

Conducte de transport ţiţei şi
produse petroliere lichide 10 10 10

2
0

Depozite de gaze petroliere
lichefiate, de carburanţi, staţii de
distribuire a carburanţilor

30 30 30

2
1

Poligoane de tragere, depozite de
material exploziv, cariere care
implică utilizare materialelor
explozive

250 250 250

2
4

Lucrări miniere (la suprafaţă sau în
subteran) 200 200 200

2
4

Depozite de gunoaie, depozite de
dejecţii animaliere 50 50 50

2
6

Amenajări portuare 500 500 500

2
7

Eleştee, amenajări sportive şi de
agrement (ştrand, teren tenis),
cimitire

Co Co Co

2
8

Diguri de protecţie de-a lungul
râurilor 6 6 6

2
9

Halde de steril de orice natură 50 50 50
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Nr
.
crt
.

Obiectivul vecin COTG

COTG, inclusiv instalaţiile aferente
Staţii de reglare
şi măsurare
gaze, panouri
de primire –
predare, staţii
de comandă

vane, cu pc > 6
bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze, cu 6 bar ≤
pc ≤ 40 bar

Conducte
subterane şi

supraterane de
gaze pc > 40 bar

3
0

Staţii şi posturi de transformare a
energiei electrice 20 20 20

3
1 Centrale eoliene

Zona de protecţie este dată de conturul fundaţiei pilonului de
susţinere al instalaţiei eoliene plus 0,2 m împrejur. Distanţa de
siguranţă este egală cu înălţimea pilonului plus înaltimea paletei
elicei

Tabelul 34 Distanţe de siguranţă (în metri) între COTG, inclusiv instalaţiile aferente şi unele obiective învecinate (extras
din Anexa 10 din Norme)

Note, precizări (extras din Anexa 10 din Norme)

Prin indicativul Co (condiţionat) se înţelege că operatorul de sistem va emite avizul de
amplasament condiţionat de efectuarea unor lucrări suplimentare de protecţie.

Distanţele din tabel sunt definite astfel: a) Pentru construcţiile sociale, administrative,
industriale, civile, de la punctul cel mai apropiat al construcţiei; b) Pentru depozite, staţii
de compresoare etc., de la punctul cel mai apropiat al împrejmuirii; c) Pentru drumuri,
din axul drumului; d) Pentru căile ferate în rambleu, de la piciorul taluzului, iar pentru
cele în debleu, de la muchia taluzului.

Prin „drumuri de utilitate privată” se înţelege: drumuri destinate satisfacerii cerinţelor
proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere,
miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele
din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier (conform legislaţiei
în vigoare privind regimul drumurilor).

Distanţele faţă de podurile de cale ferată sau rutiere se iau ca şi pentru linia de cale
ferată sau categoria de drum respectivă, de la marginea podului.

Distanţele pentru depozitele de gaze petroliere lichefiate, depozitele de carburanţi şi
staţiile de distribuţie a carburanţilor se consideră, după caz, faţă de: a) Poziţia
rezervorului; b) Gura de alimentare/descărcare; c) Pompa de distribuţie.

Pentru poziţia 20, în cazul depozitelor de gaze petroliere lichefiate cu tensiuni de vapori
mai mari de 6 bar distanţele se majorează cu 50%;

Distanţele din coloana A se referă la staţiile de reglare şi măsurare gaze naturale, cu
presiuni mai mari de 6 bar, amplasate în spaţii închise; în cazul montării acestora în aer
liber distanţele se reduc cu 50% cu excepţia distanţelor de la poziţiile 13, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 24 şi 27.
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Execuţia traversărilor aeriene sau subterane, prin şanţ deschis, cu conducte de gaze, a
râurilor în zona balastierelor existente este interzisă la o distanţă mai mică de 1000 m în
amonte şi 2000 m în aval faţă de perimetrul acestora; aceste distanţe pot fi reduse la 500
m amonte/aval cu condiţia execuţiei traversării prin foraj orizontal dirijat şi cu luarea
prin proiect a măsurilor de siguranţă necesare.

Amplasarea unei balastiere noi este interzisă în zona traversării aeriene sau subterane
executate prin şanţ deschis cu conducte de gaze a râurilor la o distanţă mai mică de 1000
m în amonte şi 2000 m în aval de traversare.

Distanţele de siguranţă faţă de orice obiectiv învecinat necuprins în tabelul de mai sus se
vor stabili prin proiect cu acordul părţilor interesate şi avizarea de către operatorul
conductei

Pentru situaţiile de paralelism ale COTG cu căi de comunicaţie (drumuri, căi ferate),
distanţele de siguranţă se pot micşora cu acordul administratorilor acestora până la
limita zonei de siguranţă a căi de comunicaţie prin utilizarea factorilor de proiectare
pentru zone cu condiţii speciale ale COTG, prevăzute în tabelul A21.4. din Norme
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PROTECȚIA ALTOR REȚELE DE TRANSPORT FLUIDE

DEFINIȚII APLICABILE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR181

Distanţa de protecţie - distanţa minimă care asigură accesul în vederea exploatării şi
întreţinerii/monitorizării curente a Sistemelornaționale de transport,inclusiv realizarea
intervenţiilor în regim de urgenţă la acesta. Această distanţă se măsoară de o parte şi de
alta a generatoarei exterioare a conductei/fasciculului de conducte. Zona de protecţie -
reprezintă suprafaţa delimitată de limita exterioară a distanţelor de protecţie, adiacentă
unui obiectiv (obiective industriale, administrative şi sociale, instalaţii tehnologice,
subunităţi) din cadrul sistemelor naționale de transport, în care se include şi suprafaţa
efectiv ocupată de conducte/instalaţii.

Distanţa de siguranţă - distanţa minimă care trebuie asigurată în vederea menţinerii
gradului de securitate, în concordanţă cu dezvoltarea tehnologică, a obiectivelor din
cadrul sistemelor naționale de transport şi faţă de vecinătăţi. Această distanţă se
măsoară începând de la generatoarea laterală exterioară a conductei/fasciculului de
conducte la punctul cel mai apropiat al unei instalaţii, unui utilaj/echipament, unei
construcţii sau ca distanţă între punctele cele mai apropiate a două instalaţii,
utilaje/echipamente, construcţii. Zona de siguranţă - reprezintă suprafaţa delimitată de
limita exterioară a distanţelor de siguranţă concret instituite, adiacentă unui obiectiv din
cadrul sistemelor naționale de transport, în care se include şi suprafaţa ocupată de
conducte/instalaţii. Zona de protecţie este inclusă în zona de siguranţă.

CONDUCTA DE TRANSPORT ȚIȚEI

Protecția rețelelor se realizează potrivit Normelor și prescripțiilor în vigoare.

Distanţa de protecţie este de 5 m de o parte şi de alta a conductei/conductelor sau de
5 m în exteriorul zonei delimitate de proiecţia în plan orizontal a
instalaţiei/utilajului/echipamentului.

Zona de protecţie a unei conducte va fi înscrisă obligatoriu pe plăcuţele indicatoare care
marchează traseul conductei/conductelor sau pe cele ce se montează pe perimetrul
instalaţiilor.

În zona de protecție execuția oricăror lucrări, inclusiv reparații de drumuri și rețele
tehnco-edilitare, amenajări de spații verzi cu vegetație avînd rădăcini mai adânci de
0,5 m se va putea face numai cu avizul concesionarului CONPET SA.

Autorizarea executării de lucrări în zona de siguranță a conductei de transport țiței este
condiționată de avizul concesionarului CONPET SA.

Zona de siguranță a conductei de țiței este:

181 Sistemul național de transport titei, gazolină, condensat si etan – reglementare Ordinul 196/2006 al
ANRM și Sistemul național de transport prin conducte al produselor petroliere reglementare Ordinul MIR
nr.371/2002
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- pentru locuințe și alte construcții civile: 10,0 m
- Pentru căi de comunicație: zonele de protecție ale drumurilor/ străzilor,

stabilite potrivit titluluiTabelul de conversie în unități de vită mare (UVM)
pentru calcularea numărului maxim admis de animale în adăposturile din
intravilan

Nr.crt. Categoria de animale Rata de conversie în UVM

(9) Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani
și ecvidee de mai mult de șase luni 1,0 UVM

(10) Bovine între șase luni și doi ani 0,6 UVM
(11) Bovine de mai puțin de șase luni 0,4 UVM
(12) Ovine și caprine 0,15 UVM
(13) Scroafe de reproducție > 50 kg 0,5 UVM
(14) Alte porcine 0,3 UVM
(15) Găini ouătoare 0,014 UVM
(16) Alte păsări de curte 0,03 UVM

Tabelul 35 Tabel de conversie a animalelor în unități de vită mare (UVM), potrivit anexei II la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016

- Protecția căilor de comunicaţie
- Pentru alte rețele tehnico-edilitare: potrivit normativelor specifice (vezi

celelalte puncte de la titlul Protectia reţelelor tehnico-edilitare )

CONDUCTE DE PRODUSE PETROLIERE

Distanţa de protecţie este de 5 m de o parte şi de alta a conductei/conductelor sau sau
de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de
conducte instalate în şanţ comun.

Distanța de siguranță stabilită de operatorul Petrotrans182 este de 10,0 m în fiecare
parte a conductelor.

În interiorul zonei de siguranță a conductelor autorizarea oricăror lucrări este
condiționată de avizul favorabil al operatorului PETROTRANS SA.

PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR ÎMPĂDURITE CE FAC PARTE DIN FONDUL FORESTIER
NAȚIONAL

Autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara
fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, în baza unei documentaţii depuse cu localizarea în coordonate
stereografice 1970.183

Limita sus-menționată este marcată pe planșele de reglementări.

182Avizul nr.72/10.02.2015
183Potrivit art.37, alin.(11) din Codul Silvic aprobat cu Legea 46/2008, republicat, cu modificările ulterioare
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TERENURI ȘI ZONE CU REGIM SPECIAL: LISTA AVIZATORILOR ȘI DOMENIILOR DE
COMPETENȚĂ – SINTEZĂ

Nr.
crt. Avizator Domeniul Obs.

1) C.N.A.I.R.
(Compania
națională de
administrare a
infrastructurii
rutiere)

Drumurile
naționale - ampriză,
zona de siguranță,
zonă de protecție

vezi cap.II.1.13, II.2.4 și punctul Protecția
căilor de comunicație rutierădin ANEXA
14

2) CONSILIUL
JUDEȚEAN GALAȚI

Drumurile
județene - ampriză,
zona de siguranță,
zonă de protecție

vezi cap.II.1.13, II.2.4și punctul Protecția
căilor de comunicație rutierădin ANEXA
14

3) PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
TECUCI

Străzi, drumuri
vicinale - ampriză,
zona de siguranță,
zonă de protecție

vezi cap.II.1.13, II.2.4și punctul Protecția
căilor de comunicație rutierădin ANEXA
14

4) CNCF ”CFR” Cale ferată - Zona
de siguranță, zona de
protecție

vezi cap.II.1.13, II.2.5 și punctul
Protecția căilor de comunicație
feroviarădin ANEXA 14

5) AUTORITATEA
AERONAUTICĂ
CIVILĂ

Zone de servituți
aeronautice

Vezi cap.II.1.8.2 și punctul Protecția
transportului aeriandin ANEXA 14

6) MINISTERUL
APĂRĂRII
NAȚIONALE

- doc.urb.
extravilan
- doc AC conf.obs.

Vezi cap.II.1.8.1

7) MINISTERUL DE
INTERNE

- doc.urb.
extravilan
- doc AC conf.obs.

Vezi cap.II.1.8.1

8) SERVICIUL ROMÂN
DE INFORMAȚII

- doc.urb.
extravilan
- doc AC conf.obs.

Vezi cap.II.1.8.1

9) SERVICIUL DE
TELECOMUNICAȚII
SPECIALE

- doc AC conf.obs. Vezi cap.II.1.8.1

10) DIRECȚIA DE
CULTURĂ GALAȚI

Protecția
patrimoniului

Vezi cap.II.1.7

11) APELE ROMÂNE –
ABA DOBROGEA-
LITORAL

Protecția apelor Ape, zona de protecție a apelor, zone cu
risc de inundare, utilizarea apelor vezi
cap.II.1.5.1, II.1.9.3

12) AGENȚIA
NAȚIONALĂ
PENTRU ARII
NATURALE
PROTEJATE

Aria naturală
protejată ”Locul
fosilifer Rateş”

Vezi cap.II.1.6
Aria protejată și vecinătatea acesteia
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Nr.
crt. Avizator Domeniul Obs.

13) GARDA
FORESTIERĂ
GALAȚI

Păduri, zonă de
protecție păduri

Vezi cap.II.1.3 și punctul Protecția
suprafețelor împădurite ce fac parte din
fondul forestier național din ANEXA 14

14) DIRECȚIA DE
SĂNĂTATE
PUBLICĂ

Sănătate publică Obiective potențial generatoare de
riscuri pentru mediu și sănătatea
publică, investiții amplasate în zona de
protecție a unor obiective generatoare
de riscuri pentru sănătatea populației -
vezi cap.Zone de protecție sanitarădin
ANEXA 14

15) APĂ-CANAL S.A.
GALAȚI

Sistemele de
alimentare cu apă
potabilă,
canalizare
menajeră,
canalizare pluvială

Vezi cap. II.1.5.2, II.1.13 și punctul
Protectia sistemului de alimentare cu
apă din ANEXA 14

16) TRANSELECTRICA Transport energie
electrică (tensiuni
peste 110 kV)

vezi cap.II.1.13 și punctul Protectia
sistemului de alimentare cu energie
electricădin ANEXA 14

17) E-DISTRIBUTIE
DOBROGEA

Distribuție energie
electrică (tensiuni
până la 110 kV
inclusiv)

Vezi punctul II.1.13punctul Protectia
sistemului de alimentare cu energie
electrică din ANEXA 14

18) TRANSGAZ Transport gaze
naturale înaltă
presiune

vezi cap.II.1.13 și punctul Protectia
sistemului de transport gaze naturale
(COTG) din ANEXA 14

19) DISTRIGAZ SUD Distribuție gaze
naturale

vezi cap.II.1.13 și punctulProtectia
sistemului de alimentare cu gaze
naturaledin ANEXA 14

20) SC CONPET SA Conducte țiței,
gazolină,
condensat, etan

vezi cap.II.1.13 și punctulConducta de
transport țițeidin ANEXA 14

21) PETROTRANS Conducte
transport produse
petroliere

vezi cap.II.1.13 și punctulConducte de
produse petrolieredin ANEXA 14

22) TELEKOM Comunicații
electronice(Rețea
de cabluri telefonice
și echipamente)

vezi cap.II.1.13 și punctulProtecția
rețelelor de comunicațiidin ANEXA 14

23) Vodafone SA
Orange SA
RCS-RDS
Canal S

Comunicații
electronice

După caz, vezi cap.II.1.13 și punctul
Protecția rețelelor de comunicații din
ANEXA 14
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Nr.
crt. Avizator Domeniul Obs.

24) AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE
RESURSE
MINERALE

Perimetre miniere Vezi punctul II.1.4

25) A.N.I.F. Sisteme de
îmbunătățiri
funciare
administrate de
ANIF

Terenuri agricole cu lucrări de I.F.și
incinte adiacente lucrărilor de I.F. - vezi
punctele II.1.2.3,II.1.13 și punctul
Protecția lucrărilor de îmbunătățiri
funciare din ANEXA 14

26) Asociațiile
utilizatorilor de
apă

Sisteme de
îmbunătățiri
funciare
administrate de
AUA

Terenuri agricole cu lucrări de I.F. și
incinte adiacente lucrărilor de I.F. –vezi
punctele II.1.2.3,II.1.13 și punctul
Protecția lucrărilor de îmbunătățiri
funciare din ANEXA 14

27) DIRECȚIA
AGRICOLĂ

Terenuri agricole
(din extravilan)
Terenuri din zona
de protecție
sanitară a fermelor

Vezi punctul II.1.2

28) ISU ”DOBROGEA” Zone de risc
Protecție civilă
Securitate la
incendiu

Riscuri tehnologice – vezi, II.1.10, II.1.13
Riscuri naturale – vezi II.1.9
Securitate la incendiu - II.2.8.5, II.3.1

29) AGENȚIA DE
PROTECȚIE A
MEDIULUI GALAȚI

Protecția mediului Obiective potențial generatoare de
riscuri pentru mediu și sănătatea
publică, investiții amplasate în zona de
protecție a unor obiective generatoare
de riscuri pentru sănătatea populației –
vezi:
Riscuri tehnologice – vezi, II.1.10, II.1.13
Riscuri naturale – vezi II.1.9
cap.Zone de protecție sanitarădin
ANEXA 14

Tabelul 36 Listă sintetică avizatori pentru terenuri și zone cu regim special - municipiulTecuci
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ANEXA 15– PROCEDURA DE URBANIZARE/ RESTRUCTURARE

PROCEDURĂ ÎN CAZUL OPERAȚIUNILOR MAJORE DE
RESTRUCTURARE A SPAȚIULUI URBAN

Procedura în cadrul operațiunilor majore de restructurare va necesita parcurgerea
următoarele etape:

(1).Obținerea avizului de oportunitate, bazat pe avizul CTATU (dacă aceasta există)
sau pe un aviz de principiu al Consiliului local, care specifică:

a. programul urbanistic,
b. servituțile de utilitate publică,
c. obiective de utilitate publică,
d. stabilirea documentației/ documentațiilor de urbanism necesar a fi

elaborate funcție de complexitatea problemelor necesar a fi rezolvate:
PUZ, sau suită de documentații (masterplan, PUZ director, PUZ-uri).

(2). Elaborarea documentației de urbanism PUZ, sau suitei de documentații
(masterplan, PUZ director, PUZ-uri) ce vor trata teme ca: integrarea în contextul
urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spaţial-funcţională, traficul,
infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică,
reparcelarea terenurilor, parametrii tehnico-economici etc. PUZ-ul/PUZ-urile se
vor conforma strict reglementărilor PUG și RLU. În cadrul PUZ-ului/PUZ-urilor se
va acorda o atenție deosebită următoarelor piese cu rol esențial în
implementarea reglementărilor:

a. Planșa de propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele
de utilitate publică, care va detalia parcelarea/ reparcelarea terenurilor;

b. Planul de acţiune pentru implementare, care va stabili detaliat sarcinile ce
revin investitorilor și autorității publice precum şi etapizarea realizării
investiţiilor (se recomandă prezentarea acestuia ca piesă distinctă la
aprobarea PUZ-ului în consiliul local).

(3). Aprobarea PUZ și a planului de acţiune pentru implementare.
(4). Parcelarea/ reparcelarea, potrivit prevederilor PUZ aprobat și înscrierea noii

structuri parcelare și a restricțiilor/ servituților în cartea funciară. Reparcelarea se
impune atunci când este necesară realizarea unei alte structuri parcelare pentru
a corespunde cerințelor prezentului RLU și PUZ-ului aprobat. Reparcelarea
cuprinde următoarele etape:

a. Constituirea asociației temporare a proprietarilor terenurilor în scopul
inițierii și derulării acțiunii de reparcelare (opțional),

b. Unificarea (comasarea) virtuală a terenurilor,
c. Remodelarea parcelarului în conformitate cu structura urbană aprobată

prin PUZ, cu identificarea terenurilor destinate lucrărilor de utilitate
publică(vezi subtitlurile II.1.14.1și II.1.14.2)și diminuarea proporțională a
proprietăților inițiale; după caz, remodelarea parcelarului poate cuprinde
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și creerea de drumuri de servire locală potrivit alin.(21) și urm. de la
capitolul II.5.

d. înscrierea noii structuri parcelare și a restricțiilor/ servituților în cartea
funciară

(5). Realizarea măsurilor de viabilizare a terenului înscrise în PUZ (proiectarea,
autorizare și executarea infrastructurii, recepționarea acesteia și transmiterea în
domeniul public dacă este sub incidența subtitluluiII.1.14.1 sau administratorului
privat dacă este sub incidența alin.(21) și (24) de la capitolul II.5).

(6). Transmiterea către domeniul public a terenurilor destinate altor lucrări publice,
potrivit reglementărilor aprobateîn conformitate cu subtitlul II.1.14.2.

(7). Autoritarea construcțiilor.
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