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PR. NR. AED –PUZ 14/2012 

 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

ZONĂ REZIDENŢIALĂ ŞI CENTRU SOCIAL BÎRGĂU 
 

 

 

CUPRINS:  

I.  DISPOZIŢII  GENERALE 

1. ROLUL R.L.U. AFERENT P.U.Z. 

2. BAZA LEGALĂ DE ELABORARE 

3. DOMENIUL DE APLICARE. 

4. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  

TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.  

 

II. PRESCRIPTII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA  

UTR : LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ( instituţii publice şi 

servicii) 

 

 

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT  

 

                 ZONĂ REZIDENŢIALĂ ŞI CENTRU SOCIAL  

 

I – DISPOZITII GENERALE: 

 

1. ROLUL R.L.U. AFERENT P.U.Z.: 

 

Regulamentul local de urbanism –aferent PUZ este piesa de bază ce intăreşte şi 

detaliează reglementările din PUZ. Prescripţiile (permisiuni şi restricţii) cuprinse in RLU, sunt 

obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ. 

O dată aprobat, PUZ si  RLU devin parte integranta a PUG, pe care il modifica si 

completeaza cu noile permisiuni si restrictii si constituie act de autoritate al administraţiei 

publice locale. RLU stabileste elementele necesare eliberarii de catre autoritatea administratiei 

publice, conform legii, a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor pentru executarea 

constructiilor pe terenul cuprins in PUZ. 

 

http://www.aedilisproiect.ro/
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2. BAZA LEGALA DE ELABORARE: 

 

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu: 

- Legea nr.50/1991, modificata si completata, privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii; 

- Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR 525/1996; 

- Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10. 04. 2000. 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; 

- Legislatia in vigoare referitoare la cai de comunicatii, retele tehnico-edilitare, 

siguranta 

constructiilor, sanatatea populatiei, etc. 

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si HG nr. 1739/2006 

pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizariisi/sau autorizarii 

privind securitatea la incendiu; 

- Norme de igiena si recomandarile privind modul de viata al populatiei, aprobate prin 

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997; 

 

 

 Prezentul Regulament Local de Urbanism a fost corelat cu prevederile Planului 

Urbanistic General al comunei Cicîrlău si ale Regulamentului local de urbanism si cu 

prevederile Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului „Zonă rezidenţială şi 

centru social Bîrgău.” 

 

 

3. DOMENIUL  DE APLICARE. 

 

PUZ are exclusiv un caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea 

dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile P.U.G. ale unei zone delimitate din 

localitate. 

PUZ preia prevederile documentaţiilor de urbanism de rang superior (PUG), 

transformandu-le in reglementări specifice la nivelul zonei de studiu; 

PUZ stabileşte reglementări specifice pentru o zonă compusă din mai multe parcele şi 

cuprinzand diferite funcţiuni (locuinte, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi,  etc.). 

Prevederile sale permit autorizarea directa cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale 

în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau modificări de plan 

urbanistic zonal. 

Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: aliniere faţă de limitele 

laterale sau posterioare de proprietate, P.O.T, retragere faţă de aliniament. 

Derogări de la prevederile regulamentului se admit în cazuri bine justificate datorate 

naturii terenului, descoperirilor arheologice în urma săpăturilor sau caracterului 

/importantei obiectivelor propuse sau a amplasamentelor reprezentative în configuraţia 

urbana a zonei. 

Modificarea funcţiunilor admise, regim de înălţime, C.U.T şi aliniamentul spre străzi 

constituie modificare a regulamentului şi poate avea loc numai pe baza unei noi 

documentaţii de urbanism (PUZ) elaborata şi aprobata conform legii 

http://www.aedilisproiect.ro/
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În cazul operaţiunilor importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a 

lucrărilor 

de infrastructură tehnică se vor întocmii documentaţii de specialitate, realizate şi aprobate 

conform legii. 

Perioada de valabilitate a PUZ este de 5 ani. 

 

 

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul in suprafata de 11.155,00  mp din care 

10.000,00 mp este propus a fi trecu în intravilanul localităţii Bîrgău  , comuna Cicîrlău. 

 

4. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  

TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.  

 

 Amplasamentul studiat constituie o unitate teritorială de referinţă şi anume  zonă 

pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 

 

 

II – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

 

 

UTR - LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE (instituţii publice şi 

servicii)  

 

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI : 

 

            Conform Planului Urbanistic General al comunei Cicîrlău, terenul studiat se 

incadreaza din punct de vedere functional in zona CM -  zonă polifuncţională centrală 

formată din instituţii publice şi servicii respectiv subzona L3 subzona locuinţelor  

individuale şi colective  mici, cu regim de construire P, P+2 nivleluri, situate în noile 

extinderi sau în enclave neconstruite. 

               In vederea construirii se va tine cont de drumurile noi propuse si de interdictia 

temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z., P.U.D.,  

             Terenul nu se afla amplasat in zona de protectie a monumentelor istorice si nu prezinta 

riscuri naturale. 

 

 Destinatie propusa pentru amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. va fi : zona pentru 

locuinţe şi funcţiuni complementare. Tesutul urban va fi unul omogen, rezidential, cu 

echipamente publice aferente, mixat in proportii si modalitati diferite cu alte functiuni .  Tipul 

parcelelor vor rezulta prin lotizarea unui teren mai mare iar forma acestora va fi patrulatera. 

Configuratia in raport cu spatiul stradal va fi de tip ordonat si va urmari traseul liber al 

drumurilor. La nivel volumetric locuintele vor avea un regim de construire constinuu sau 

discontinuu, de inaltime medie (P+ M), cu acoperis de tip sarpanta. Spatiul liber va fi de tip  

continuu (vizibil din circulatiile publice), in care gradinile de fatada sunt vizibile prin gardurile 

transparente. Calitatea constructiilor  va fi una sporita definita printr-o arhitectura de buna 

calitate , folosirea materialelor rezistente, asigurarea nivelului de izolare termica, a dotarilor 

tehnico –edilitare.  

http://www.aedilisproiect.ro/
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SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 

 

- locuinţe individuale cu maxim P+M niveluri în regim de construire discontinuu - izolat 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- cămine de bătrâni 

- grădiniţe 

- mobilier urban, locuri de joaca pentru copii 

- amenajari descoperite pentru practicarea sportului  

- cai de acces carosabile si pietonale. 

- parcari la sol, garaje, imprejmuiri. 

 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 

 

- realizarea locuinţelor in zonele care nu dispun de accese sau retele edilitare sau necesita 

parcelare este condiţionată de elaborarea P.U.Z., P.U.D. aprobat conform legii. 

- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere 

cu suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării 

unor documentaţii PUD; 

 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 

 

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 250 mp ADC, 

generează un trafic important de persoane şi mărfuri, produc poluare, au program 

prelungit după orele 22.00. 

- activităţi productive  

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 

deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  

circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

http://www.aedilisproiect.ro/
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- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

 

 

SECTIUNEA II CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A 

CLADIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, 

DIMENSIUNI) 

 

- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

 

 

Pentru constructii cu regim de inaltime: P,  P+M: 

 

Regim de construire izolat - dimensiunea minimă a parcelei va fi de 320 mp  

 

 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 

 

- aliniamentul propus (limita parcelei fata de drum) va fi pe limita frontului stradal 

-constructiile de pe parcele se vor retrage fata de aliniamentul propus cu minim 4.00 m 

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu 

se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi 

platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor 

de terasament. 

 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

-            retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din 

înălţimea la cornişă, măsurată  în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai 

puţin de 3,00  metri. 

-            retragerea faţă de limita laterala a parcelei va fi egală cu jumătate din 

înălţimea la cornişă, măsurată  în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai 

puţin de 3,00  metri. 

 

 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE 

ACEEASI PARCELA 

 

http://www.aedilisproiect.ro/
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- distanta minima dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la 

cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu la mai puţin de 6.00  metri,  

 

 

 

ARTICOLUL 8 -  CIRCULATII SI ACCESE 

 

- accesul la parcelele propuse se va asigura printr-un drum cu latimea totala  5 ,50 m 

compus din :acces carosabil de 4,00 m latime prevăzut cu rigolă  de colectare a 

apelor pluviale,  trotuar de 1,00 m latime pentru circulatia pietonala şi fâşie de 

vegetaţie joasă de 0,50 m lăţime.   Drumul va fi  de categoria a IV- a, cu un singur 

sens si va fi  prevazut cu zona pentru intoarcere.  

- Se vor asigura in incinta alei si trasee pietonale, accese la parcaje si garaje, care vor 

reprezenta minim 15% din suprafata parcelei . 

 

 

ARTICOLUL 9 -  STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR 

 

- Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei prin amenajarea 

de parcari sau garaje. 

 

 

ARTICOLUL 10 -  INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR 

 

 

- Regim de inaltime max. P+M.  

- Inaltimea maxima la coama admisa a cladirilor este de 8,50 metri.  

- Inaltimea maxima la cornisa admisa a cladirilor este de 6 metri.  

 

 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în 

caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi 

finisaje; 

- se interzice realizarea unor mansarde false; 

- la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a 

materialelor nespecifice functiunii de locuire 

- se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de 

beton de      culoare caramiziu sau maro 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi 

arhitectură cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei 

vopsite in culori nespecifice functiunii de locuinte pentru acoperirea clădirilor, 

garajelor şi anexelor; 

http://www.aedilisproiect.ro/
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- se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se va evita 

folosirea inoxului care este nespecific functiunilor domestic ale zonei 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 12 -  CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA 

 

- Terenul studiat dispune de retea de alimentare cu energie electrica.  

- Conform Planului Urbanistic General al comunei Cicîrlău au fost prevăzute amenajarea 

de reţele  pentru  alimentare cu apa, gaz metan si canalizare . 

- toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice ce urmeaza a fi 

amenajate in aceasta zona conform P.U.G 

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în reţeaua 

de canalizare; 

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 

se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV; 

- se admit provizoriu soluţii locale, de alimentare cu apă potabilă ( puţuri forate pe 

parcela beneficiarilor), canalizare (bazine vidanjabile etanşe amenajate în incinta 

parcelelor) cu asigurarea posibilităţii de racordare la viitoarele reţele de apă şi canalizare şi 

cu condiţia respectării normelor de protecţie sanitară. 

- Evacuarea apelor pluviale se va realiza urmand panta terenului (descendenta de la nord 

spre  sud). Colectarea acestora se va face la nivelul rigolei amenajate de-a lungul drumului 

reglementat in cadrul P.U.Z, de unde vor fi  directionate spre valea Băiţa localizată în 

vecinătatea sudică a amplasamentului studiat 

 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 

 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca si  grădini de faţadă; 

- terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi plantat cu un 

arbore la fiecare 100 mp; 

- terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative va 

reprezenta cel putin 50% din suprafata totala a terenului ramas liber; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei 

să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese (15%). 

 

 

ARTICOLUL 14 -  IMPREJMUIRI 

 

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu 

opac de 0.60 şi o parte transparentă dublată sau nu  cu gard viu; 

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2.20 

metri. 

 

http://www.aedilisproiect.ro/
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SECTIUNEA III:  POSIBILITATI  MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A 

TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 

- POT maxim admis  = 45 % 
 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 

- CUT maxim admis P+1  = 0.9 
 

 

 

 

 

                        Întocmit: arh. Tamaian Camelia 

 

 

 

 

Sef proiect: Arh. Urb. Florut Florin Dan 
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