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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

COMUNA   ARCHIS 

SATELE   APAR IN TOARE 

TRUPURI   IZOLATE 
 

TITLUL I.   DISPOZI II GENERALE 

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM 

1.1. Prezentul regulament este o documenta ie cu caracter de reglementare care cuprinde 
prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construc iilor pe 
teritoriul administrativ al comunei Archis. 

1.2 Regulamentul Local de Urbanism al comunei Archis este parte integrant  a Planului 
Urbanistic General al comunei Archis şi expliciteaz  şi detaliaz  prevederile cu caracter de reglementare. 

1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate public  al Consiliului 

Local Archis. Procesul verbal al şedin ei Consiliului Local Archis prin care acest regulament a fost 

aprobat se va include în anex  la prezenta documenta ie. Anexa face parte integrant  din 
regulament. 

1.4. Prezentul regulament poate fi modificat dac  prin Planuri Urbanistice Zonale se 

modific  reglement rile şi concep ia în baza c rora s-a elaborat Planul Urbanistic General - comuna 

Archis . 

1.5. Modificarea prezentului regulament, dup  aprobare, se poate face numai în spiritul şi 
litera legii şi urmând procesul de avizare şi aprobare pe care l-a urmat Planul Urbanistic General - 

comuna Archis, pe care îl expliciteaz  şi detaliaz . 

2. BAZA LEGAL  

2.1. La elaborarea prezentului regulament s-au respectat în principal urm toarele acte normative: 

a) Acte normative specifice 

– Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
– Legea 71/1996 privind aprobarea P.A.T.N. 

* Sec iunea I: C i de comunica ie 

– Legea 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. 

* Sec iunea II: Ape 

– Legea 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. 

* Sec iunea III: Zone protejate 

– Legea 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. 

* Sec iunea IV: Re eaua de localit i 
– Legea 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. 

* Sec iunea V: Zone de risc natural 
– Hot rârea de Guvern nr. 525/1996 cu complet rile şi modific rile ulterioare, pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

– Hot rârea de Guvern nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind 
elaborarea reglement rilor tehnice în construc ii. 

b)  Acte normative complementare 

b.1. În domeniul construc iilor 
– Legea 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, cu 

complet rile şi modific rile ulterioare 

– Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
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– Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii 
– Legea 114/1996 - republicat  a locuin ei 

– Ordinul comun nr. 34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.Ap.N., M.I. şi 
S.R.I. - pentru aprobarea Preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism 
şi amenajarea teritoriului, precum şi a documenta iilor tehnice pentru autorizarea 
execut rii construc iilor. 

b.2. În domeniul protec iei mediului şi a asigur rii s n t ii popula iei 
– Legea 137/1995, privind protec ia mediului cu modific rile ulterioare 

– Legea nr. 107/1996 a apelor 

– Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor 

naturale protejate 

– Hot rârea de guvern nr. 101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul 
şi m rimea zonelor de protec ie sanitar  

– Ordinul Ministrului S n t ii nr. 331/1999 pentru aprobarea normelor metodologice de 
avizare şi autorizare sanitar  

– Ordinul M.A.P.P.M. nr. 7991999 pentru aprobarea procedurii şi competen elor de 
emitere a avizelor şi autoriza iilor de gospod rirea apelor. 

b.3. În domeniul administra iei publice 

– Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale 

– Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospod rie comunal  

– Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiilor 

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

– Legea nr. 54/1996 privind circula ia juridic  a terenurilor 

b.4. În domeniul propriet ii funciare 

– Legea nr. 18/1991, republicat , a fondului funciar 
– Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 şi a legii 169/1997 

– Legea nr. 7/1995 privind cadastrul şi publicitatea imobiliar . 

b.5. În alte domenii 
– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz  de utilitate public  

– Legea nr. 45/1994 a ap r rii na ionale a României 
– Legea nr. 106/1996 a protec iei civile 

– Ordonan a Guvernului nr. 60/1997 privind ap rarea împotriva incendiilor, aprobat  şi 
modificat  cu Legea nr. 212/1997, modificat  şi complectat  cu Legea nr. 26/2001 

– Ordonan a Guvernului nr. 43/1997, cu modific rile şi complet rile ulterioare, privind 

regimul juridic al drumurilor 

– Hot rârea de Guvern nr. 540/2000, privind aprobarea încadr rii în categorii func ionale 
a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privat  deschise circula iei publice 

– Hot rârea de Guvern nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a 

documenta iilor de urbanism privind zone şi sta iuni turistice şi a documenta iilor 
tehnice privind construc iile în domeniul turismului 

– Ordinul M.I. nr. 791/1998 privind aprobarea normelor metodologice de avizare şi autori 
zare privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

2.2. În anex  este prezentat , pe sec iuni legislative, corelarea cu actele normative şi p r ile 
din acestea la care se face referire în reglement rile prev zute în prezentul regulament. 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

3.1. Planul Urbanistic General al comunei Archis împreun  cu Regulamentul Local de 
Urbanism cuprinde normele obligatorii pentru .autorizarea execut rii construc iilor pe orice 
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categorie de teren, atât intravilan cât şi extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 

localit ii. 
Intravilanul comunei Archis este format din urm toarele localit i şi trupuri izolate: 
 Archis - centru de comun  , trup intravilan principal 

 Groseni - sat apar in tor 
 Nermis - sat apar in tor 

 Barzesti - sat apar in tor 
 Trupuri izolate :16 trupuri izolate (inclusiv Satul de Vacanta Groseni) 

Aceste unit i au fost puse în eviden  în planşa 01 - Încadrare în teritoriu. 

3.2. Perimetrul intravilan propus, figurat în planşele Reglementari Urbanistice , dup  
încheierea procesului de avizare şi aprobare a P.U.G., va fi marcat pe teren prin borne potrivit 
Legii cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996 cu complet rile ulterioare. Sarcina aplic rii 
acestei prevederi revine Consiliului Local Archis, în colaborare cu O.J.C.P.I. Arad. 

3.3. Zonificarea func ional  a intravilanului s-a realizat conform art. 14 din P.U.G. şi a fost 
exprimat  grafic în planşele de REGLEMENT RI şi UNIT I TERITORIALE DE 

REFERIN . Condi iile de amplasare a cl dirilor în zonele şi subzonele stabilite sunt expuse în 
Titlul VI al prezentului regulament, în conformitate cu prevederile R.G.U. şi anexele sale. 

3.4. În planşele Unit i teritoriale de referin  au fost puse în eviden  aceste unit i, cu 
indicarea zonelor şi subzonelor pe care se includ. Planşele UNIT I TERITORIALE DE 

REFERIN  fac leg tura între reglement rile expuse grafic în aceste planşe şi prescrip iile 

detaliate expuse în Titlul VI al  prezentului regulament. 

În cadrul Titlului VI , pentru o corelare mai bun  între partea desenat  şi cea scris  au fost 
incluse in incheierea descrierii fiec rei U.T.R. şi desenele care o reprezint . 

Intravilanul comunei Archis este compus din urm toarele U.T.R.-uri: 

 Archis - trup intravilan principal:   8U.T.R.: 

U.T.R.1-zona centrala 

U.T.R.2-zona de locuit – vatra satului 

U.T.R.3-zona de locuit – extindere propusa 

U.T.R.4-zona de sport , spatii verzi  

U.T.R.5-zona de industrie, depozitare , servicii 

U.T.R.6-zona agrozootehnica 

U.T.R.7-zona de gospodarie comunala , cimitire 

U.T.R.8-zona de echipare tehnico-edilitara 

 

 Groseni - sat apartinator : 4 U.T.R.: 

U.T.R.1-zona centrala 

U.T.R.2-zona de locuit – vatra satului 

U.T.R.3-zona de locuit – propunere 

U.T.R.4-zona de spatii verzi , sport , turism , agrement 

 

 Nermis - sat apartinator : 2 U.T.R. : 

U.T.R.1-zona centrala 

U.T.R.2-zona de locuit-vatra satului 

 

 Barzesti 

 

 

 

 Trupuri izolate      

- sat apartinator:  2U.T.R.: 

U.T.R.1-zona centrala 

U.T.R.2- zona de locuit – vatra satului 

 

-16 trupuri izolate           :  5U.T.R.: 

U.T.R.1-Sat de Vacanta Groseni 
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U.T.R.2-zona de locuit –TR.Izolate  A2 , A3 , A4 , B1 

U.T.R.3-zona de servicii – TR.Izolat  G7 

U.T.R.4-zona de agrement – TR.Izolat  N2 

U.T.R.5-zona de gospodarie comunala-cimitire –  

              TR. Izolate .A1 , N1, B3 , G1 

U.T.R.6-zona de echipare tehnico-edilitara –  

              TR. Izolate G2 , G3 , G5 , G6 

TITLUL II REGULI DE BAZ  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

 TERENURILOR    IN    INTRAVILAN 

4. REGULI CU PRIVIRE LA P STRAREA INTEGRIT II MEDIULUI ŞI 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

4.1.  AUTORIZAREA EXECUT RII CONSTRUC IILOR ŞI AMENAJ RILOR PE 
TERENURILE AGRICOLE DIN INTRAVILAN se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul 

general de urbanism; terenurile agricole din extravilan sunt eviden iate în planşa 01 A - încadrare 
în teritoriu ,terenurile agricole din intravilan au fost evidentiate in plansele ,,Analiza  situatiei 
existente,,   reprezentand rezervele de teren introduse in intravilan prin precedenta documentatie 

de urbanism P.U.G. aprobata , si care pana in prezent nu au fost reglementate prin P.U.Z.,nefiind  

construibile.Urmare a prezentelor reglementari si a detalierii zonelor de locuit din Archis , Groseni 

, Sat de Vacanta Groseni , aceste terenuri au devenit construibile , cu autorizare directa . 

           Propunerile de introducere in intravilan de noi terenuri in Archis , Groseni , pentru 

realizarea de zone de locuit (Archis) si , zona agroturistica(Groseni) , determina aparitia de noi 

terenuri cu statutul de ,,terenuri intravilan agricol,, pana la  autorizarea  directa a constructiilor . 

           Propunerile de introducere in intravilan de terenuri in vederea realizarea zonei de industrie-

depozitare-servicii din estul localitatii Archis vor genera aparitia unor alte terenuri cu statutul 

provizoriu de ,,terenuri intravialn  agricol,, de data aceasta cu o etapa intermediara de intocmire a 

unui P.U.Z. , cu autorizare si scoatere din circuit agricol ulterioara acestei etape . 

Documenta ia întocmit  în vederea ob inerii autoriza iei de construire va respecta 

prevederile urm toarelor legi cu efect contingent în domeniu: 
– Legea fondului funciar nr. 18/1991 - cu modific rile ulterioare. 
– Legea administra iei publice locale nr. 69/1991 )republicat ) 
– Legea 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor şi unele m suri pentru 

realizarea locuin elor (cu modific rile ulterioare). 
– Legea cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996 cu complet rile ulterioare). 
– Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996. 
– Legea privind protec ia mediului cu modific rile ulterioare. 
– Ordinul 34/N/M/30/34.22/4221 din 1995 al MLPAT, MApN. MI şi SRI, pentru 

aprobarea preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, precum şi a documenta iilor tehnice pentru autorizarea construc iilor. 

– Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 

– Legea nr. 54/1998 privind circula ia juridic  a terenurilor. 
– H.G.R. nr. 6/1999 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Agriculturii şi 

Alimenta iei cu modific rile ulterioare. 
– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru autorizarea normelor 

metodologice de avizare şi autorizare sanitar . 
– Legea Apelor nr. 107/1996, art.5, art. 40, art.49. 

– Ordinul 3376/MC/M 35566/2102/667/C Ľ.093/2012/44083/D-821 din 1996 al 

MLPAT, MApN, MI, SRI, SIF, STS şi SPP pentru aprobarea condi iilor de 
autorizare a construc iilor cu caracter militar. 
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4.2.  SCHIMBAREA DESTINA IEI TERENURILOR AGRICOLE DIN INTRAVILAN în 
vederea autoriz rii construc iilor se realizeaz  în condi iile art. 1 Regulamentul general de 
urbanism; destina ia acestor terenuri este reprezentat  în planşele de REGLEMENT RI ŞI 
UNIT I TERITORIALE DE REFERIN  ale Planului urbanistic general. 

Obiectivele care se vor avea în vedere în condi iile mai sus amintite sunt urm toarele: 
a) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu re ele tehnico - edilitare 

b) amplasarea construc iilor, amenaj rilor şi lucr rilor tehnico - edilitare care le apar in în 
ansambluri compacte. 

c) extinderea zonelor destinate amplas rii unor unit i care asigur  aplicarea programului 

de dezvoltate economic  a localit ii conform strategiei aprobate . 
Opera iile legate de realizarea obiectivelor mai sus enun ate vor respecta prevederile 

urm toarelor legi: 
– Codul Civil art. 610-616, art. 622 alin. 2 

– Legea nr. 50/1991 şi Legea 453/2001 privind autorizarea execut rii construc iilor 
– Legea administra iei publice locale nr. 69/91 (republicat , cu modific rile 

ulterioare) 

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public  i regimul juridic al acesteia 

– Legea nr. 54/1998 privind circula ia juridic  a terenurilor 
– Legea nr. 2/1998 privind regimul concesiunilor 

– Legea protec iei civile nr. 106/1996 - art. 32-35 

– Legea cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1996 

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

– Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicat ) art. 91-92, 94, art. 18 

– Legea privind protec ia mediului 158/1999 cu modific rile ulterioare 

– Legea locuin ei nr. 114/1996 (republicat  şi modificat  prin legea nr. 145/1999) 
– O.G.R. nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate 

construirii de locuin e3 prin A.N.L. 
– H.G.R. nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan area 

lucr rilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a b ncilor de 
date urbane 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor 

Tehnice privind realizarea str zilor în localit ile rurale 

– Ordinul M.-I. nr. 775/1998 pentru aprobarea normelor generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor 

– Ordinul M.I. nr. 791/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 privind aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare sanitar  

– Ordinul Ministerului S n t ii pentru aprobarea normelor de igien  şi a 
recomand rilor privind mediul de via  al popula iei 

– Ordinul nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, MI şi S.R.I. pentru 
aprobarea preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, precum şi a documenta iilor tehnice pentru autorizarea execut rii 
construc iilor, art. 1, art,2 pct. b, art. 3. 

Cu respectarea prevederilor cuprinse în actele normative mai sus enun ate, se pot lua 
decizii, în privin a utiliz rii terenurilor dup  cum urmeaz : 

UTILIZ RI PERMISE 

– Toate tipurile de construc ii şi amenaj ri care îndeplinesc condi iile impuse de lege şi de 
prezentul regulament. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
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– În perimetrele de protec ie a zonei cu valoare de patrimoniu construc iile vor fi 

autorizate numai cu avizul autorit ilor de specialitate competente. 
– Construc iile amplasate în vecin tatea obiectivelor cu destina ie special  vor fi 

autorizate numai cu avizul autorit ilor men ionate în Ordinul 94/N/M30/3422/4221 din 
1995 al MLPAT, MApN, MI şi S.R.I. 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate public  prin documenta ii 
aprobate, se interzice autorizarea construc iilor cu caracter definitiv, pentru alte obiective. 

4.3.  AUTORIZAREA EXECUT RII CONSTRUC IILOR ŞI AMENAJ RILOR PE 

TERENURILE CU DESTINA IE FORESTIER  DIN INTRAVILANUL LOCALIT II se 

supune prevederilor art. 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

Intravilanul comunei Archis nu cuprinde si terenuri forestiere , fostele cantoane silvice 

situate in extravilan , aflate in proprietatea ROMSILVA au fost vandute unor persoana fizice si in 

prezent sunt cabane forestiere situate in domeniul silvic – constructiile noi (cabane forestiere), de 

asemenea , conform actualei legislatii , fac parte din domeniul silvic , adica ,,terenuri  forestiere,,  

Interven iile pe aceste terenuri sunt permise cu respectarea urm toarelor legi: 
– Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicat ). 

– Legea nr. 26/1996 (Codul Silvic). 

– Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier na ional. 

– Legea protec iei mediului nr. 159/1999 cu modific rile ulterioare. 
– Legea cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996. 
– Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996. 
– Legea 107/1999 privind ameliorarea prin împ durire a terenurilor degradate. 
– H.G.R. nr. 972/1998 privind organizarea şi func ionarea autorit ii na ionale pentru turism. 

UTILIZ RI PERMISE 

– Lucr ri de utilitate public  de interes na ional sau local prev zute de legea nr. 
26/1996 - Codul silvic (cu modific rile ulterioare). 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
– Construc ii şi amenaj ri specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri şi 

c i ferate forestiere, faz n rii, p str varii etc). 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Orice fel de construc ii sau amenaj ri cu excep ia celor prev zute de lege (Codul 
silvic). 

4.4. Pân  la delimitarea ZONELOR CARE CON IN RESURSE IDENTIFICATE ALE SOLULUI 

în condi iile aliniamentului 4 din articolul 6 al Regulamentului General de Urbanism nu se 
men ioneaz  suprafe e care se supun restric iilor acestui articol. 

4.5. In intravilanul comunei Archis se afl  o suprafa  de  ha APE, din care ha in localitatea Archis 

,   ha in localitatea Groseni ,   ha in localitatea Nermis ,  ha in trupurile izolate . 

 

Autorizarea construc iilor pe aceste suprafe e sau în zonele riverane se supun articolului 7 
din Regulamentul General de Urbanism şi urm toarelor legi şi acte normative. 

– Codul Civil - art. 587 

– Legea fondului funciar (republicat  nr. 18/1991. 
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public  i regimul juridic al acesteia. 
– Legea cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1996. 
– Legea apelor nr. 107/1996 cu modific rile ulterioare. 
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– Legea nr. 171/1997 pentru aprobarea PATN - Sec iunea III - Ape. 

– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate public . 
– Legea protec iei mediului, 137/1995 republicat . 
– H.G.R. nr. 981 privind înfiin area Companiei Na ionale “Apele Române S.A.”. 
– H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi m rimea 

zonelor de protec ie sanitar . 
– H.G.R. nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de ap rare împotriva 

inunda iilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construc iile 
hidrotehnice. 

– Ordinul M.A.P.P.M. nr. 6991/1999 pentru aprobarea procedurii şi competen elor de 
emitere a avizelor şi autoriza iilor de gospod rire a apelor. 

– Ordinul M.A.P.P.M.- nr. 277/1997 pentru aprobarea normativului de con inut al 
documenta iilor tehnice necesare ob inerii avizului de gospod rire a apelor şi 
autoriza iei de gospod rire a apelor. 

– Ordinul M.A.P.P.M. nr. 207/1997 privind procedura de notificare. 

– Ordinul M.A.P.P.M. nr. 279/1997 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

avizul de amplasament - Anexa 1 

– Ordinul Ministerului transporturilor nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind 

protec ia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjur tor. 
– Ordinul Ministerului S n t ii privind Normele metodologice de avizare sanitar . 

Cu respectarea celor de mai sus se stabilesc urm toarele reglement ri: 

UTILIZ RI PERMISE 

– Platforme meteorologice, capt ri de ap , lucr ri pentru prevenirea şi combaterea 
ac iunii distructive a apelor. 

– Lucr ri destinate exploat rii iazurilor piscicole. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 

– Lucr ri de poduri şi drumuri la traversarea cursurilor de ap  cu condi ia asigur rii 
m surilor de ap rare împotriva inunda iilor, a m surilor de prevenire a deterior rii 
calit ii apelor şi cu respectarea zonelor de protec ie a lucr rilor de gospod rirea 
apelor, cu avizul prim rilor şi al autorit ilor competente în gospod rirea apelor. 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Orice fel de construc ii în zonele de protec ie ale capt rilor de ap . 
– Orice fel de construc ii în albia major  a v iilor. 

4.6.  AUTORIZAREA LUCR RILOR ÎN ZONE NATURALE PROTEJATE SAU ÎN ZONE 

CONSTRUITE PROTEJATE  

 4.1.     In intravilanul localitatii Archis , satele apar in toare si trupurile izolate , nu au fost 

identificate zone naturale protejate. 

  4.2.           In intravilanul localitatii Archis , satele apartinatoare , trupurile izolate , nu au fost 

identificate zone construite protejate 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURAN A CONSTRUC IILOR ŞI AP RAREA 
INTERESULUI PUBLIC 
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5.1.  Pe teritoriul administrativ al comunei Igneşti nu exist  zone expuse la riscuri naturale, 
stabilite în condi iile articolului 10 din Regulamentul General de urbanism, 
5.2.  Pe teritoriul comunei Igneşti nu exist  zone expuse la riscuri tehnologice. Autorizarea 
lucr rilor în zonele de servitute a conductelor de alimentare cu ap , canalizare şi a c ilor de 
comunica ie se supune prevederilor art. 11 din R.G.U. cu respectarea prevederilor urm toarelor 
legi şi acte normative: 

– Legea 10/1995 privind calitatea în constric ii. 
– Legea cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1994. 
– Legea nr. 212/1997 privind ap rarea împotriva incendiilor. 
– O.G.R. nr. 43/1997 (republicat ) privind regimul juridic al drumurilor. 
– Ordinul MLPAT şi ONCGC nr. 91/N/912-CP/1996 pentru aprobarea metodologiei 

privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului re elelor edilitare în 
localit i. 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea normelor 
metodologice de avizare şi autorizare sanitar . 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igien  şi 
a recomand rilor privind mediul de via  al popula iei. 

În condi iile susmen ionate se admit urm toarele: 

UTILIZ RI PERMISE 

– Orice fel de construc ii sau amenaj ri care au drept scop prevenirea riscurilor 
tehnologice şi limitarea efectelor acestora. 

 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 

– Toate tipurile de construc ii cu condi ia respect rii servitu ilor de utilitate 
public  existente sau propuse, pentru re ele tehnico - edilitare, c i de 
comunica ii, precum şi a exigen elor Legii nr. 10/1995 privind rezisten a, 
stabilitatea, siguran a în exploatare, rezisten a la foc, protec ia împotriva 
zgomotului, s n tatea oamenilor şi protec ia mediului, cu avizul organismelor 
competente. 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Toate tipurile de construc ii şi amenaj ri în zonele de protec ie stabilite prin norme 
sanitare şi de protec ia mediului, în zonele cu servitu i legal instituite pentru lucr rile 
publice. 

5.3.  LUCR RILE DE UTILITATE PUBLIC  propuse spre realizare în perioada de valabilitate 

a P.U.G. - Igneşti sunt expuse în Vol. I - Memoriu General şi în urm toarele planşe: 
– Reglement ri 03 A 

– Alimentare cu ap /canalizare 01 ED 

– Încadrare în teritoriu 01 A 

Terenurile destinate acestor obiective sunt supuse prevederilor art. 16 din R.G.U., iar 

autorizarea construc iilor pe aceste terenuri se face cu respectarea urm toarelor legi şi acte 
normative: 

– Constitu ia României, art. 41. 
– Codul Civil art. 481. 

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public  şi regimul juridic al acesteia. 
– Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 
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– Legea nr. 50/1991 (republicat ; cu modific rile ulterioare), privind autorizarea 
execut rii construc iilor şi unele m suri pentru realizarea locuin elor. 

– Legea protec iei civile nr. 106/1996 art. 32-35 şi art5. 52. 
– Legea administra iei publice locale nr. 69/1991 (republicat  cu modific rile 

ulterioare). 

– Legea nr. 71/1996 privind aprobarea P.A.T.N. Sec iunea I - C i de comunica ie. 
– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea din cauz  de utilitate public  art. 1, art. 5, 

art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 24, art. 35. 

– Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regional  în România. 
– Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8. 
– Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicat ). 
– Legea nr. 26/1996 - Codul silvic art. 54, art. 74. 

– Legea nr. 141/1996 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier na ional, art. 19., art. 22. 

– Legea protec iei mediului nr. 137/199C republicat  cu modific rile ulteriore, 
– Ordinul nr. 4101/N/15/3733 al MLPAT şi DAPL din 1997 privind situa ia 

terenurilor destinate construc iilor de locuin e  
În condi iile enun ate se pot lua urm toarele decizii. 

UTILIZ RI PERMISE 

– Toate categoriile de lucr ri de utilitate public  cuprinse în documenta ii de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate în condi iile legii. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 

– Construc ii cu durat  limitat  de existen  (provizorii) 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Orice fel de construc ii sau amenajare cu excep ia lucr rilor de utilitate public  
pentru care au fost rezervate terenurile, 

6. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

6.1.  În vederea ASIGUR RII CONDI IILOR DE ÎNSORIRE ŞI CONFORT PSIHOLOGICE 

autorizarea construc iilor se va face cu respectarea prevederilor art. 17 şi a Anexei nr. 3 din 
Regulamentul General de urbanism, în condi iile urm toarelor legi şi acte normative: 

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– Ordinul Ministerul S n t ii nr. 201/1997 privind aprobarea Normelor 

metodologice de avizare şi autorizare sanitar . 
– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igien  şi 

a recomand rilor privind modul de via  a popula iei. 
– P 71 - Nor5mativ de proiectare privind iluminatul natural în cl diri industriale. 
– STAS 6221 - Construc ii civile, industriale şi agrozootehnice. 

Iluminatul natural al înc perilor 
– STAS 6448/1 - privind calculul aportului de c ldur  din exteriorul înc perilor. 

6.2.  AMPLASAREA CONSTRUC IILOR FA  DE DRUMURILE PUBLICE se va face cu 

respectarea prevederilor  art. 18 din Regulamentul General de urbanism, în condi iile urm toarelor 
legi şi acte normative: 

– Legea nr. 71/1996 privind aprobarea PATN - Sec iunea I  C i de comunica ie 

(Anexa I şi II). 



 

14 

– Legea Cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1996 (cu modific rile şi 
complet rile ulterioare). 

– Legea 137/1995 privind protec ia mediului (republicat , cu modific rile ulterioare). 
– O.G.R. nr. 47/1994 privind ap rarea împotriva dezastrelor. 
– Legea nr. 82/1998 (republicat ) privind regimul juridic al drumurilor. 
– H.G.R. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documenta iilor de 

urbanism privind zone turistice şi a documenta iilor tehnice privind construc iile din 
domeniul turismului. 

– Ordinul nr. 496/1998 al Ministerului Transporturilor şi ONCGC privind aprobarea 
Metodologiei pentru executarea lucr rilor de cadastru al drumurilor publice. 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor 

privind încadrarea în categorii a drumurilor na ionale. 
– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1996 privind aprobarea Normelor 

Tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor publice. 
– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

– Ordinul Ministerului transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea şi realizarea str zilor în localit ile rurale. 

6.3.  AMPLASAREA CL DIRILOR FA  DE ALINIAMENT se va autoriza în condi iile 
art.23 din Regulamentul General de Urbanism cu respectarea urm toarelor legi şi acte normative: 

– Codul Civil art. 622. 

– Legea nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice. 

– Legea protec iei mediului nr.137/1995 (republicat , cu modific rile ulterioare). 
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– O.G.R. nr.43/1997 (republicat ) privind regimul juridic al drumurilor 
– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de autorizare şi avizare sanitar . 
– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea şi realizarea str zilor în localit ile rurale. 
– Ordinul MLPAT nr. 90/N şi ONCGC nr. 911 - CP din 1997 pentru aprobarea 

Metodologice privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului imobiliar al 
localit ilor. 

– STAS 10144/2 - Str zi, trotuare, alei pietonale, piste de ciclişti, prescrip ii de 
proiectare. 

6.4.  AMPLASAREA CONSTRUC IILOR ÎN TERITORIUL PARCELEI se va realiza în 
condi iile articolului 24 din Regulamentul General de Urbanism şi cu respectarea urm toarelor legi 
şi acte normative: 

– Codul Civil art. 461-471 art. 590-599, art. 610-614. 

– Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publica ii imobiliare. 
– Legea protec iei mediului, nr. 137/1995 (republicat , cu modific rile ulterioare). 
– O.G.R. nr. 60/1997 privind ap rarea împotriva incendiilor. 
– Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

– Ordinul M.I. nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare sanitar . 

– P 118-99 - Normativ de siguran  la foc a construc iilor. 

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
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7.1.  AUTORIZAREA CONSTRUC IILOR SE VA FACE, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
ASIGURAREA ACCESELOR CAROSABILE, în condi iile art. 25 din Regulamentul General de 
Urbanism, cu respectarea urm toarelor legi şi acte normative. 

– Codul civil art. 616-619. 

– Legea 50/1991 (republicat , cu modific rile ulterioare) privind autorizarea execut rii 
construc iilor. 

– Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor. 

– Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea şi realizarea str zilor în localit ile rurale. 
– Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor, art. 23-27, Anexa 1. 

– Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
– C 242 - Normativ pentru elaborarea studiilor de circula ie din localit i şi teritoriul de influen . 
– P 118-99 - normativ de siguran  la foc a construc iilor. 
– STAS 4032/2 - Tehnica traficului rutier - Terminologie. 

UTILIZ RI PERMISE 

– Construc ii şi amenaj ri ale c ror accese carosabile respect  normele de siguran  şi 
fluen  a traficului, în condi iile avizului administratorului drumului. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
– Construc iile f r  posibilit i de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin 

servitute) sau cu accese ale c ror caracteristici tehnice nu permit interven ia 
mijloacelor de stingere a incendiilor, cu condi ia ob inerii avizului unit ii teritoriale 
de pompieri. 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Se interzice autorizarea construc iilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 
corespunz toare, în conformitate cu prevederile legii. 

7.2.  La autorizarea construc iilor se vor respecta prevederile articolului 26 din Regulamentul 

General de Urbanism, referitoare la ACCESE PIETONALE şi de asemenea condi iile 
urm toarelor legi din acte normative: 

– Codul Civil - art. 616-619. 

– Legea nr. 50/1991 (republicat  cu modific rile ulterioare) privind autorizarea 
execut rii construc iilor şi unele m suri pentru realizarea locuin elor. 

– Legea nr. 82/1998 privind regimului juridic al drumurilor. 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea şi realizarea str zilor în localit ile rurale - Anex . 
– CPH - 193 - Normativ pentru adaptarea construc iilor şi locurilor publice la 

cerin ele persoanelor handicapate. 
– C 242 - Normativ pentru elaborarea studiilor de circula ie în localit i i în zonele 

de influen . 
– P 118-99 - Normativ de siguran  la foc a construc iilor. 
– STAS 10144/2 - str zi, alei pietonale şi piste de ciclişti. Prescrip ii de proiectare. 

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITAR  
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8.1.  ASIGURAREA ECHIP RII EDILITARE A CONSTRUC IILOR va avea în vedere la 
autorizarea acestora, îndeplinirile condi iilor articolelor 27, 28 şi 29 din regulamentul General de 
urbanism, cu respectarea prevederilor urm toarelor legi şi acte normative. 

– Codul Civil art. 610. 

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

– Legea administra iei publice locale nr. 69/1991 (republicat , cu modific rile 
ulterioare). 

– Legea protec iei mediului nr. 137/1995 (cu modific rile ulterioare). 
– O.G.R. nr. 10/1995 privind creşterea competen ei autorit ilor publice  locale pentru 

aprobarea documenta iilor tehnico economice ale investi iilor de interes jude ean 
sau local. 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind amplasarea lucr rilor edilitare, a stâlpilor pentru instala ii şi a pomilor în 
localit ile urbane şi rurale. 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de avizare şi autorizare sanitar . 

– Ordinul M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

– P.E. - 132 Normativ de proiectare a re elelor electrice de distribu ie public . 
– 122-99 - Normativ de proiectare şi execu ie a lucr rilor de alimentare cu ap  a 

localit ilor. 
– NTPA-002/97 - Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele 

de canalizare ale localit ilor. 
– S.R. - 8591/97 - Re ele electrice subterane. Condi ii de amplasare. 
– STAS 9570/1 - Marcarea şi reparare re elelor de conducte şi cabluri în localit i. 
– S.R. 1343-1 - Determinarea cantit ilor de ap  potabil  pentru localit i. 
– STAS 1481 - Canaliz ri - re ele exterioare. Criterii generale şi studii de proiectare. 

 

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU 

CONSTRUC II 

9.1.  OPERA IILE DE PARCELARE CARE SE VOR EFECTUA PE TERENURILE NOU 

INTRODUSE ÎN INTRAVILAN vor respecta prevederile articolului 30 din Regulamentul General 

de urbanism, în condi iile urm toarelor legi şi acte normative: 
– Legea 50/1991 (republicat  cu modific rile ulterioare) privind autorizarea construc iilor 

şi unele m suri pentru realizarea locuin elor. 
– Legea 350/2001 a urbanismului. 

– Legea cadastrului şi a publicit ii imobiliare nr. 7/1996. 
– Legea nr. 54/1998 privind circula ia juridic  a terenurilor. 
– Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 

– Legea nr. 106/1996 privind protec ia civil . 
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G.R. nr. 60 privind ap rarea împotriva 

incendiilor. 

– H.G.R. nr. 31/1996 privind metodologia de avizare a documenta iilor de urbanism 
privind zone şi sta iuni turistice. 
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– Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221/1995 al MLPAT, MApN, MI şi SRI pentru aprobarea 
preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
precum şi a documenta iilor tehnice pentru autorizarea execut rii construc iilor. 

– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
autorizare sanitar . 

– Ordinul MLPAT mr. 90/N şi ONCGC nr. 911 - CP din 1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului imobiliar în 
localit i. 

– Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
– Ordinul MLPAT 91/1991 privind procedura de autorizare şi con inutul documenta iilor 

de amenajare teritoriului şi urbanism. 

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPA II VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 

10.1.  AUTORIZAREA AMENAJ RII SPA IILOR VERZI ŞI A ÎMPREJMUIRILOR se va 

face în condi iile aplic rii prevederilor articolului 34 şi anexa 6 şi a articolului 35 din 
Regulamentul General de urbanism, cu respectarea men iunilor din urm toarele legi şi acte 
normative: 

– Codul Civil art. 607-6089, art. 590-601, art. 606, art. 611, art. 622. 

– Legea 50/1991 (republicat  cu modific rile ulterioare) privind autorizarea 
construc iilor şi unele m suri pentru realizarea locuin elor. 

– Legea 137/1995 (republicat  cu modific rile ulterioare) privind protec ia mediului. 
– Legea 213/1998 privind proprietatea public  şi regimul juridic al acesteia. 
– Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 privind aprobarea Normelor 

metodologice de avizare şi autorizare sanitar . 
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TITLUL  III.   ZONIFICAREA FUNC IONAL  

 

11. ZONE ŞI SUBZONE FUNC IONALE 

11.1.  Zonele FUNC IONALE STABILITE conform punctului 3.3. din prezentul regulament 

sunt puse în eviden  în planşele ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE , REGLEMENT RI - 

ZONIFICARE FUNC IONAL  ŞI UNIT I TERITORIALE DE REFERIN . 

11.2.  Datorit  dispersiei în teritoriul intravilan, dar şi datorit  tr s turilor morfologice 
diferen iate, zonele func ionale au fost eviden iate prin intermediul unor subzone. Acestea sunt 
determinate în planşele UNIT I TERITORIALE DE REFERIN  şi sunt expuse în prezentul 

regulament. 

11.3.  Zonele şi subzonele func ionale din care sunt compuse intravilanele localit ilor comunei 
Archis  sunt urm toarele: 

 

 

 LOCALITATEA   ARCHIS 

– Zone pentru locuin e - L 

– subzonele pentru locuin e existente   L2 din U.T.R.2 

– subzonele pentru  locuinte existente L1 din U.T.R.1 

– subzonele de locuit propuse L3 din  U.T.R.3 :  

– Zone pentru institu ii şi servicii - IS 

– subzona IS1  din U.T.R. 1-zona centrala 

– Zone agrozootehnice - A 

– subzona A1  existenta din U.T.R.6  

– subzona A2 existenta din U.T.R.6 

– subzona A3 existenta din U.T.R.6 

– subzona A4  propusa din U.T.R.6 

– Zone pentru industrie şi de depozitare I.D. 
– subzona ID1  propusa din U.T.R.5 

– Zone pentru, sport, spa ii verzi SP 

– subzona SP –spatii verzi existente  din  U.T.R.4 

– subzona SP – teren sport propus in U.T.R.4 

–  Zone pentru gospodarie comunala , cimitire GC 

– subzona CG1  existenta din U.T.R.7 

– Zone pentru echipare tehnico-edilitara TE 

– subzona TE1  din U.T.R.8 

– Zone cu  ,,ape,, TH 

– subzona TH   din  U.T.R.1 , U.T.R.2  
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– Zone pentru circulatii auto si pietonale  TR 

– subzona TR   din  U.T.R.1 , U.T.R.2, U.T.R.3, U.T.R.5, U.T.R.6 

 

 

 LOCALITATEA   GROSENI 

– Zone pentru locuin e - L 

– subzonele   pentru locuinte existente  L2 din U.T.R.2- vatra satului 

– subzonele pentru locuit existente L1 din U.T.R.1- zona centrala 

– subzona   de locuit propusa  L3 din U.T.R.3 

– Zone pentru institu ii publice, servicii - IS 

– subzona IS1 din U.T.R. 1-zona centrala 

– Zone pentru sport , spatii verzi , agrement 

– subzonele de spatii verzi SP1 din U.T.R.1 , U.T.R.2 

– subzona de sport SP2 din U.T.R.1 

– subzona de agroturism SP3 din U.T.R.4 

– subzona de agrement SP4 din U.T.R.4 

– subzona de agroturism SP5 din U.T.R.4 

– Zone pentru circulatii auto si pietonale  TR 

– subzona TR   din  U.T.R.1 , U.T.R.2, U.T.R.3, U.T.R.4 

– Zone  cu   ,,ape,, TH  

– Subzonele TH ocupate de ape din U.T.R.1 , U.T.R.2 , U.T.R.3 ,  U.T.R.4 

 

 

 LOCALITATEA   NERMIS 

– Zone pentru locuin e - L 

– subzonele L2  din U.T.R.2- vatra satului 

– subzonele de locuit L1 din U.T.R1 , zona centrala  

– Zone pentru institu ii publice, servicii - IS 

– subzona IS1 din U.T.R. 1-zona centrala 

– Zone pentru  spatii verzi  

– subzonele SP1 din U.T.R.1 , SP2 din U.T.R2 

– Zone  cu   ,,ape,, TH  

– subzona TH din U.T.R.2 

– Zone pentru circulatii auto si pietonale  TR 

– subzona TR   din  U.T.R.1 , U.T.R.2 

 

 

 

 LOCALITATEA   BARZESTI 

-Zone pentru locuit L 

     -  subzonele  L2 din U.T.R.2- vatra satului 

     - subzonele de locuit L1 din U.T.R.1 – zona centrala 
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-Zona pentru institutii si servicii IS 

     -subzonele IS1 din U.T.R.1 

- Zona pentru  spatii verzi 

     - subzonele SP1 , SP2 din U.T.R.1 , U.T.R.2 

 

– Zone pentru circulatii auto si pietonale  TR 

– subzona TR   din  U.T.R.1 , U.T.R.2 

 

 

 

 TRUPURI IZOLATE  

-Zone pentru locuit - L 

     -case de vacanta in Sat Vacanta Groseni –L1  din U.T.R1- TR.Izolat G4 

     -locuinte , salasuri – L2 din U.T.R.2 

-Zone de sport , turism , agrement - SP 

     -zona de agrement  SP4 din U.T.R.4  , TR. Izolat N2 

     -zona de sport din Sat Vacanta Groseni – SP1 din U.T.R.1 , TR.Izolat G4 

-Zone de servicii 

     -zona de servicii  IS4 din U.T.R.4 -  TR. Izolat  G7 

     -zona de servicii IS1 din  U.T.R.1 - Sat de Vacanta Groseni  

-Zona gospodarie comunala-cimitire – GC 

        - cimitirele din U.T.R.5  , TR. Izolate A1 , N1 , B3 , G1 

-Zona echipare tehnico-edilitara  TE 

        - rezervoare inmagazinare  apa potabila TR.Izolate G2 , G5 

        - captare apa potabila TR.Izolate  G3 , G6 

 

 

         Principalele caracteristici ale zonelor si subzonelor functionale au fost expuse in 

MEMORIUL  GENERAL  DE  URBANISM –vol. I – piese scrise al acestei documentatii – atat 

pentru situatia existenta cat si pentru situatia propusa 
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TITLUL  IV.   PREVEDERI  LA  NIVELUL  ZONELOR  FUNCTIONALE  

DIN  INTRAVILAN 

 

 
            Principalele zone functionale din intravilanul comunei Archis  sunt urmatoarele : 

 

 L   Zona pentru locuinte -zone de locuit existente: Archis , Groseni , Nermis , Barzesti , 
                                                              Trupuri Izolate  

                              -zone de locuit propuse : Archis , Groseni 

                                      -case de vacanta : Sat de Vacanta Groseni  

                                      -salasuri , gospodarii in trupuri izolate  

 IS       Zona pentru institutii si servicii : zonele centrale din toate localitatile  
                                                  Zone de servicii in trupuri izolate  

 ID     Zona pentru unitati industriale si depozitare 

                              -zona industrie-depozitare-servicii propusa in Archis  

 TR      Zona pentru cai de comunicatie 

                              -reteaua stradala din Archis , Groseni , Nermis , Barzesti ,  

                                       Sat de Vacanta Groseni 

 SP     Zona pentru spatii verzi , sport , turism , agrement 

                              -zona spatii verzi existente din Archis , Groseni , ermis , Barzesti 

                              -zona sport propusa in Archis , Groseni 

                                     -zona agrement propusa din TR.Iz. 

                                     -zona spatii verzi , sport propusa in Sat Vacanta Groseni 

 GC    Zona gospodarie comunala-cimitire 
                                      -cimitirele existente in TR.Iz.  

 TE     Zona echipare tehnico-edilitara 

                              -rezervoarele de apa din TR.Iz. 

                              - captare apa din TR.Iz. 

 TH      Zona de ,,ape,, , cursurile Vailor Groseni , Barzesti din Archis , Nermis , Groseni  

                                       

 

 
TITLUL IV al prezentului Regulament de Urbanism ar urma sa prezinte (conform GHID 

PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL P.U.G.-

M.L.P.A.T.) prevederile la nivelul zonelor functionale din intravilan , insiruirea mai sus enuntata 

este un centralizator la nivelul zonelor functionale existente si propuse din intravilanul comunei 

Archis , cuprinzand trupurile principale si trupurile izolate . Am considerat suficienta descrierea 

acestor prevederi la nivelul U.T.R.in TITLUL VI al prezentului Regulament , delimitarea U.T.R.  

s-a facut pe baza criteriilor de omogenitate functionala , prin urmare zonele si subzonele 

functionale mai sus enumerate (atat la TITLUL III , cat si la TITLUL IV)se regasesc in   TITLUL 

VI,distinct , pentru fiecare localitate si trupurile izolate . 
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TITLUL V. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN 

EXTRAVILAN 

 

 

 

 

5.1. TA - AUTORIZAREA EXECUT RII CONSTRUC IILOR ŞI AMENAJ RILOR PE 
TERENURILE AGRICOLE DIN EXTRAVILAN se supune prevederilor art. 3 din 

Regulamentul general de urbanism; terenurile agricole din extravilan sunt eviden iate în planşa 01 

A - încadrare în teritoriu , amplasarea lor este cu precadere in zona centrala a teritoriului 
administrativ , adiacent intravilanelor trupurilor principale . 

Documenta ia întocmit  în vederea ob inerii autoriza iei de construire va respecta 
prevederile urm toarelor legi cu efect contingent în domeniu: 

* Legea fondului funciar nr. 18/1991 - cu modific rile ulterioare. 
* Legea administra iei publice locale nr. 69/1991 )republicat ) 
* Legea 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor şi unele m suri pentru 

realizarea locuin elor (cu modific rile ulterioare). 
* Legea cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996 cu complet rile ulterioare). 
* Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996. 

* Legea privind protec ia mediului cu modific rile ulterioare. 
* Ordinul 34/N/M/30/34.22/4221 din 1995 al MLPAT, MApN. MI şi SRI, pentru 

aprobarea preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, precum şi a documenta iilor tehnice pentru autorizarea construc iilor. 

* Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 

* Legea nr. 54/1998 privind circula ia juridic  a terenurilor. 
* H.G.R. nr. 6/1999 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Agriculturii şi 

Alimenta iei cu modific rile ulterioare. 
* Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru autorizarea normelor metodologice 

de avizare şi autorizare sanitar . 
* Legea Apelor nr. 107/1996, art.5, art. 40, art.49. 

* Ordinul 3376/MC/M 35566/2102/667/C Ľ.093/2012/44083/D-821 din 1996 al MLPAT, 

MApN, MI, SRI, SIF, STS şi SPP pentru aprobarea condi iilor de autorizare a 
construc iilor cu caracter militar. 

* Legea 214/2011 

Acestor prevederi le sunt supuse urm toarele terenuri 

a) TERENURI ARABILE 

*   ha terenuri arabile 

b) LIVEZI, VII 

*   ha- 

C) P ŞUNI, FANETE 

*  Ha pasune  si  ha fanete 
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UTILIZ RI PERMISE 

* Lucr ri de utilitate public  de interes na ional sau local, admise în condi iile Legii 
18/1991 republicat , art. 92 alin.2, pe baza unor documenta ii specifice, aprobate de 

organisme competente conform legii. 

* Lucr rile prev zute de Legea nr. 50/1991 (republicat ). 

 UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
* Re ele tehnico - edilitare, amplasate de regul  grupat, în imediata apropiere a c ilor de 

comunica ie (Legea nr. 18/1991 - republicat , art. 102). 
* Construc iile care prin natura şi destina ia lor nu pot fi incluse în intravilan, conform 

prevederilor art. 91 din Legea nr. 18/1991 (republicat ), vor avea procente minimale de 
ocupare a terenurilor şi se vor autoriza în urma ob inerii acordului de mediu. 

 UTILIZ RI INTERZISE 

* Nu se admit construc ii pe terenurile de clasa I şi II de calitate, terenuri amenajate cu 
lucr ri de îmbun t iri funciare sau plantate cu vii şi livezi (Legea nr. 18/1991 - 

republicat , art. 92). 
 

 

 

 

5.2.      RESURSE ALE SUBSOLULUI amintim la acest capitol bogatele resurse ale subsolului 

constituite de piatra naturala din zonele muntoase , neexploatate in prezent , amplasamentele ar 

putea fi cercetate in terenurile neproductive situate in extravilan , TN 

            BAZA  LEGALA  

- C onstitutia Romaniei , art 41 si art 135 

- Codul Civil , art 481 

- Legea 137/1995 privind obligatiile persoanelor care exploateaza resursele subsolului 

privinnd protectia mediului 

- Legea Petrolului 134/1995 , art . 7,8,35,36 

- Legea apelor 107/1996 , art.5,10,20,35,38 

- Legea imbunatatirilor funciare 84/1996, art.2 

- HGR privind ANRM 

- Ordin MAPPM 125/1996  Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact 

asupra mediului 

- Ordin 278/1986 al MMPG  stabilirea distantelor din pct .d.v .al incendiilor dintre 

obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industractiva de petrol si gaze 

 

          UTILIZARI   PERMISE 

       -Constructii industriale necesare exploatarii si prelucrarii resurselor identificate ale subsolului 

          UTILIZARI  PERMISE  CU  CONDITII 

       -Lucrari ingineresti necesare protectiei perimetrelor de exploatare ( indiguiri , devieri de 

cursuri de ape , consolidari de maluri ) 

      -Lucrari de explorare si exploatare din zonele cu resurse identificate in intravilanului localitatii 

vor face obiectul unui studiu de impact asupra mediului 

          UTILIZARI  INTERZISE 

      -Orice fel de constructii cu caracter definitiv , cu exceptia celor necesare exploatarii , 

prelucrarii , transportului resurselor identificate ale subsolului  

 

 

 



 

24 

5.3. TF -AUTORIZAREA EXECUT RII CONSTRUC IILOR ŞI AMENAJ RILOR 
PE TERENURILE CU DESTINA IE FORESTIER  DIN EXTRAVILANUL ŞI 
INTRAVILANUL LOCALIT II se supune prevederilor art. 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

Suprafa a terenurilor împ durite este de    ha care  se afl  în extravilanul comunei Archis , 
in zona nordica si estica a teritoriului administrativ al comunei 

Interven iile pe aceste terenuri sunt permise cu respectarea urm toarelor legi: 
* Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicat ). 
* Legea nr. 26/1996 (Codul Silvic). 

* Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier na ional. 

* Legea protec iei mediului nr. 159/1999 cu modific rile ulterioare. 
* Legea cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996. 
* Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996. 
* Legea 107/1999 privind ameliorarea prin împ durire a terenurilor degradate. 
* H.G.R. nr. 972/1998 privind organizarea şi func ionarea autorit ii na ionale pentru turism. 

UTILIZ RI PERMISE 

* Lucr ri de utilitate public  de interes na ional sau local prev zute de legea nr. 26/1996 - 
Codul silvic (cu modific rile ulterioare). 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
* Construc ii şi amenaj ri specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri şi c i 

ferate forestiere, faz n rii, p str varii etc). 

UTILIZ RI INTERZISE 

* Orice fel de construc ii sau amenaj ri cu excep ia celor prev zute de lege (Codul silvic). 
 

 

 

 

5.4. TH Pe teritoriul administrativ al comunei Archis se afl  o suprafa  de     ha APE  ,  in 

extravilan suprafata acestora este de   ha , si este reprezentata de vaile care izvorasc din zona de 

munte –nord-estica , traverseaza zona centrala a teritoriului administrativ pe directia nord-est / 

sud-vest  prin intravilanul localitatilor comunei si continua cursurile in afara teritoriului  . 

             

Autorizarea construc iilor pe aceste suprafe e sau în zonele riverane se supune articolului 7 
din Regulamentul General de Urbanism şi urm toarelor legi şi acte normative. 
* Codul Civil - art. 587 

* Legea fondului funciar (republicat  nr. 18/1991. 
* Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public  i regimul juridic al acesteia. 
* Legea cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1996. 
* Legea apelor nr. 107/1996 cu modific rile ulterioare. 
* Legea nr. 171/1997 pentru aprobarea PATN - Sec iunea III - Ape. 

* Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate public . 
 

UTILIZARI  PERMISE  

Lucrari pentru prevenirea si combaterea fenomenului de ravenare in vaile care izvorasc 

din zona de deal si se varsa in Teuz , captari de apa , platforme meteorologoce , 

amenajari luciu de apa  , lucrari de intretinere a talvegului raurilor , lucrari de intretinere 

a canalelor de desecare si irigatie , decolmatari  

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
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-Lucrari de poduri , drumuri-cai ferate , cu masuri de aparare impotriva inundatiilor si 

prevenirea deteriorarii calitatii apelor , respectarea zonelor sanitare de protectie 

UTILIZARI INTERZISE 

* Orice fel de construc ii definitive în albia major  a v ilor 
 

 

 

 

5.5Autorizarea executarii lucrarilor pe terenurile ocupate de caile de comunicatie TC , drumurile 

judetene si comunale care deservesc circulatia auto si pietonala in extravilanul comunei Archis se 

va face cu respectarea prevederilor din Baza Legala : 

–  Codul civil art. 616-619. 

– Legea 50/1991 (republicat , cu modific rile ulterioare) privind autorizarea execut rii 
construc iilor. 

– Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor. 

– Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii. 
– Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

– Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea şi realizarea str zilor în localit ile rurale. 
– Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor, art. 23-27, Anexa 1. 

– Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
– C 242 - Normativ pentru elaborarea studiilor de circula ie din localit i şi teritoriul de influen . 
– P 118-99 - normativ de siguran  la foc a construc iilor. 
– STAS 4032/2 - Tehnica traficului rutier - Terminologie. 

UTILIZ RI PERMISE 

– Construc ii şi amenaj ri care respect  normele de siguran  şi fluen  a traficului, în 
condi iile avizului administratorului drumului. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
– Construc iile  ale c ror caracteristici tehnice nu permit interven ia mijloacelor de 

stingere a incendiilor, cu condi ia ob inerii avizului unit ii teritoriale de pompieri si 
a detinatorului de drum 

UTILIZ RI INTERZISE 

– Se interzice autorizarea construc iilor la care nu pot fi asigurate accesele  
corespunz toare, în conformitate cu prevederile legii. 

 

 

 

 

 

5.6 Autorizarea execut rii lucr rilor în ZONELE NATURALE PROTEJATE  

-  situate in extravilan , in extremitatea nordica a teritoriului administrativ al comunei Ignesti- 

 Situl Natura 2000 ROSCI0042  CODRU MOMA , sit de importanta comunitara , cu o suprafata 

de   ha ocupata in teritoriul administrativ Ignesti . Cea mai mare parte a acestui sit natural protejat 

se situeaza in judetul Bihor (81% ) in judetul Arad (19%) este distribuit in teritoriile comunelor 

Archis , Ignesti , Hasmas , Dezna , Moneasa . Tipurile de habitate prezente in sit sunt variate in 
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functie de zona descrisa , astfel , in ceea ce ne intereseaza , marea majoritate a suprafetei sitului 

situata in teritoriul administrativ al comunei Ignesti are in componenta paduri de fag ( de tip 

Luzulo-Fagetum , Asperulo-Fagetum , Symphyto-Fagion-sau paduri dacice) . 

 Zona forestiera , dispusa in spatiul deluros-montan situat in nordul teritoriului 

administrativ al comunei Ignesti nu este omogena si , alaturi de cele mai sus amintite , accidental 

mai intalnim : 

- gorunete(carpenul , stejarul , ulmul , paltinul , marul paduret , teiul , garnita ), cu speciile 

arbustive (porumbarul , cornul , sangerul , maciesul) si vegetatia joasa (firuta de padure , rogozul , 

socul , murul , paiusca , vinarita , urzica moarta galbena, barboasa) si fauna (turturica , sturzul , 

mierla , huhurezul , ciocanitoarea , cucuveaua , caprioara , parsul de ghinda , mistretul ,  

- fagetele(fag , gorun , carpen , tei , ulm , paltin , plop tremurator , mesteacan , pe alocuri 

molid si brad ) , cu vegetata de parter (feriga , brebenelul , ghiocelul , vioreaua , coada cocosului , 

ceapa ciorii , iedera , curpenul si diverse specii de ciuperci)  

- fag-rasinoase (paltin , tisa , mesteacan , molid , pin , brad) , cu vegetatia parter(afin , ), 

fauna (cerbul , mistretul , bursucul , caprioara , veverita , rasul , jderul , soareci , sobolani ,etc) 

- vegetatia specifica vailor (salcia , alunul , arinul , tei , plop)  

 

BAZA LEGAL  

           Codul Civic, art. 622, alin. 2 

            Legea nr. 69/1991 (republicat ) - art. 20 alin. (2) pct. (b) 

 Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Conven iei privind diversitatea biologic  semnat  la 
Rio de Janerio la 5 iunie 1992. 

Legea protec iei mediului nr. 137/1995, art. 3 (c), art. 6, art. 8, art. 34, art. 54, art. 55, art. 
56, art. 57, art. 58, art. 61, art. 62, art. 88 pct. (h), pct. (k), pct. (o), pct. (p). 

Legea nr. 26/1996 - Codul silvic - art. 20, art. 26, art. 54 şi art. 74.. 
Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezerva iei Biosferei “Delta Dun rii”. 
* H.G.R. nr. 127/1994 privind stabilirea şi sanc ionarea contraven iilor la normele pentru 

protec ia mediului înconjur tor - art. 1, alin. (2), pct. (b) şi (i) 
* H.G.R. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documenta iilor de 

urbanism privind zone şi sta iuni turistice şi a documenta iilor tehnice privind 
construc iile din domeniul turismului, art. 3.3.2. pct. (c)art. 3.3.3. pct. (a) şi pct. (b). 

* Ordin al MAPPM nr. 125/1996 pentru aprobarea Producerii de reglementare a 

activit ilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjur tor, art. 3.3.3. pct. 
(b), Anexa 1 pct. 11, pct. 14, pct. 25-28. 

* Ordin nr. 3.376/MC/M3.556/2102/6671/C1/4.093/2.012/14.083/D-821 din 1996 al 

MLPAT, MApN, MI, Ministerului Justi iei, SRI, SIE, STS şi SPP pentru aprobarea 
condi iilor de autorizare a construc iilor cu caracter militar - Anex  art. 3. 

* UTILIZ RI PERMISE 

Lucr ri de utilitate public  de interes na ional sau local, autorizate în cazuri excep ionale în 
condi iile Legii nr. 18/1991, art. 71, alin. 2. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
În zonele naturale protejate de interes local, delimitate de autorit ile administrative publicate 

locale pe baza documenta iei avizate de Academia Român , construc iile se autorizeaz  cu prescrip ii 
ce in seama de respectarea m surilor şi normelor de protec ie stabilite la nivelul local pentru 
categoriile de construc ii men ionate de lege se pot cere studii de impact asupra mediului, în vederea 
autoriz rii. 

UTILIZ RI INTERZISE 

Construc ii şi amenaj ri care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de 
protec ie ( zone montare sau forestiere) precum şi a zonelor peisagistice cu o valoare deosebit , mai 
ales în cazul când construc iile propuse au o volumetrie şi un aspect arhitectural ce depreciaz  
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valoarea peisajului. Interdic ia se poate stabilii în urma studiilor de impact, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 137/1995. 

 

 

 

5.7 . ZONE CONSTRUITE PROTEJATE CU VALOARE ARHITECTURAL , SITURI 

ISTORICE –Nu semnalam prezenta unor situri arheologice sau perimetre construite protejate 

pe teritoriul administrativ al comunei Archis 

 

 

 

 

 

6. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURAN A CONSTRUC IILOR ŞI 

AP RAREA INTERESULUI PUBLIC 

 

6.1.Pe teritoriul administrativ al comunei Archis nu exist  zone expuse la RISCURI 

NATURALE  MAJORE  

 

            

Autorizarea construc iilor în aceste zone se supune prevederilor art. 10 din Regulamentul 
General de urbanism, cu respectarea urm toarelor legi şi acte normative  

           Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii 
Legea protec iei mediului nr. 137/1995 cu modific rile ulterioare 

Legea apelor nr. 107/1996 

Legea îmbun t irilor funciare nr. 84/1996, art. 1, art. 2, art. 4, art. 27 

O.U.G. nr. 47/1997 privind ap rarea împotriva dezastrelor, cu complet rile ulterioare 

H.G.R. nr. 635/1995 privind culegerea de informa ii şi transmiterea deciziilor în cazul 
ap r rii împotriva dezastrelor 
Ordinul Ministerului S n t ii nr. 981/1994 privind Normele de igien  privind modul de 

via  al popula iei 
PD 3 - Instruc iuni tehnice privind proiectarea digurilor de ap rare împotriva inunda iilor 
P 100-Normativ pentru proiectarea antiseismic  a construc iilor de locuin e, social-
culturale, agrozootehnice şi industriale 

STAS 9156-Lucr ri de amenajare a bazinelor hidrografice toren iale 

STAS 9268-Lucr ri de regularizare a albiei râurilor 
SR 11100-Zonare seismic . Macrozonarea teritoriului României. 
În aceste condi ii pot fi luate urm toarele decizii la emiterea autoriza iei de construire: 

UTILIZ RI PERMISE 

Construc ii şi amenaj ri de orice fel, care au ca scop limitarea riscurilor naturale 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
Orice fel de construc ii şi amenaj ri cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, a 
normelor şi prescrip iilor tehnice specifice şi a men iunilor prezentului regulament 
referitoare la eliminarea factorilor locali de risc natural. 

UTILIZ RI INTERZISE 

Orice fel de construc ii f r  realizarea prealabil  a condi iilor de eliminare a riscurilor 
naturale. 

Semnalam prezenta in extravilan , in teritoriul administrativ al comunei Archis , a mai 

multor zone supuse urmatoarelor riscuri naturale (mentionam ca aceste riscuri naturale se 
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manifesta periodic , cu intensitate moderata , si nu reprezinta o amenintare a vietii oamenilor , 

influenta negativa se manifesta asupra factorilor de mediu si , indirect , asupra vietii oamenilor): 

-riscul la inundatii – la confluenta Vaii Barzestilor cu Valea Nermisului , in vestul 

localitatii Barzesti 

-riscul la alunecari de teren : in nordul localitatii Groseni , pe Valea Archisel 

-riscul la eroziune de suprafata : platoul central al teritoriului administrativ al comunei 

 

 

 

6.2.  Pe teritoriul administrativ al comunei Ignesti nu exist  zone expuse la RISCURI 

TEHNOLOGICE MAJORE  , acest teritoriu nu este strabatut de cai de comunicatie majora , 

magistrale de gaze naturale sau linii de alimentare cu energie elactrica de inalta tensiune .  

            Drumurile judetene , aductiunea de apa potabila , viitoarele colectoare de canalizare nu 

reprezinta riscuri tehnologice majore pentru locuitorii comunei .  

 Autorizarea lucr rilor în zonele de servitute a conductelor de alimentare cu ap , canalizare , a  

retelelor electrice şi a c ilor de comunica ie rutiera  se supune prevederilor art. 11 din R.G.U. cu 

respectarea prevederilor urm toarelor legi şi acte normative: 
Legea 10/1995 privind calitatea în constric ii. 
Legea cadastrului şi publica ii imobiliare nr. 7/1994. 

Legea nr. 212/1997 privind ap rarea împotriva incendiilor. 
O.G.R. nr. 43/1997 (republicat ) privind regimul juridic al drumurilor. 
Ordinul MLPAT şi ONCGC nr. 91/N/912-CP/1996 pentru aprobarea metodologiei 

privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului re elelor edilitare în localit i. 
Ordinul Ministerului S n t ii nr. 201/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de 
avizare şi autorizare sanitar . 
Ordinul Ministerului S n t ii nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igien  şi a 
recomand rilor privind mediul de via  al popula iei. 

În condi iile susmen ionate se admit urm toarele: 

UTILIZ RI PERMISE 

               Orice fel de construc ii sau amenaj ri care au drept scop prevenirea riscurilor        
tehnologice şi limitarea efectelor acestora. 

UTILIZ RI PERMISE CU CONDI II 
            Toate tipurile de construc ii cu condi ia respect rii servitu ilor de utilitate public  existente 
sau propuse, pentru re ele tehnico - edilitare, c i de comunica ii, precum şi a exigen elor Legii nr. 

10/1995 privind rezisten a, stabilitatea, siguran a în exploatare, rezisten a la foc, protec ia 
împotriva zgomotului, s n tatea oamenilor şi protec ia mediului, cu avizul organismelor 
competente. 

UTILIZ RI INTERZISE 

           Toate tipurile de construc ii şi amenaj ri în zonele de protec ie stabilite prin norme sanitare 

şi de protec ia mediului, în zonele cu servitu i legal instituite pentru lucr rile publice. 
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ARCHIS 

TITLUL VI. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

LA NIVEL DE     U .    T .    R . 

1. U.T.R. 1 

1.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)  U.T.R. 1 cuprinde zona centrala a localit ii Archis , delimitata conform piese 

desenate 

– subzona IS1, institu ii publice (biserica, şcoala, prim rie, poli ie, c min cultural 
– subzona L1, locuinte individuale 

– subzona SP1 , spatii verzi  

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 1 este aceea de zon  pentru institutii publice si 
servicii 

(2) Func iunile complementare in zona centrala sunt acelea de locuinte individuale, 
spatii verzi amenajate in aliniament stradal  

 

1.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 1 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L, cladiri noi sau extinderi 

– schimbari partiale de destinatie ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert –cu acces stradal 

– extinderi ale cladirilor pentru servicii publice existente în subzona IS1 

– realizari constructii pentru institutii si servicii pe parcelele cu aceasta destinatie 

, fara a depasi P.O.T. si C.U.T. maxim admis  

– amenaj ri spa ii verzi  

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2) Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit din zona centrala se va face cu 

acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu s-au instituit interdictii temporare de construire in zona centrala 

(2) Schimbarea functionala in totalitate a unei cladiri de locuit existente , sau 

demolarea si construirea unei cladiri noi cu alta functiune decat cea de locuit 

implica elaborarea unui P.U.Z. , dupa ce , in prealabil , s-a obtinut acordul 

vecinilor 

(3) Nu se recomanda realizarea de cladiri cu functiunea pensiune , sala pentru nunti , 

etc. 

1.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 
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(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism, in 

functie de utilitatea cladirii 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 

aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 

acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doua 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 
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(3)  Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in zona centrala 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  în  U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M , sau 

P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 

apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 

(ocru , gri deschis sau chiar alb) 
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– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 

arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 

  C.U.T. = 0,9 (maxim) 

1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 

Împrejmuirile construc iilor de utilitate public  si a locuintelor din zona centrala    

vor fi transparente spre spatiul public 

Imprejmuirile in zona curtilor vor fi opace , in zona gradinilor vor fi transparente 

Imprejmuirile din zona gradinilor pot fi opace doar cu acordul vecinilor 

Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 

 

 2. U.T.R. 2 

2.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)         U.T.R. 2 cuprinde vatra satului localit ii Archis , delimitata conform piese 

desenate 

– U.T.R.2 este zona de locuit existenta si cuprinde subzonele de locuit L2  

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 2 este aceea de zon  pentru locuinte individuale , pe 
loturi , cu anexele gospodaresti specifice mediului rural 

 

(2) Func iunile complementare in zona  de locuinte individuale din mediul rural  sunt 

micile servicii de cartier (magazine mixte , cofetarii , frizerie-coafor , dispensar 

uman , farmacie  , birouri profesii liberale –notar , etc.) , amenajari spatii verzi  in 

aliniament stradal (deschiderile stradale fiind foarte generoase) , realizate prin 

refunctionalizarea partiala a cladirilor de locuit , sau extinderea acestora , cu acces 

stradal 
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2.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 2 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L2 , cladiri noi sau extinderi ale 

cladirilor de locuit existente 

– schimbari de destinatie (partiala) ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert , etc.(complementare zonei de locuit) 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)        Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 
permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2)      Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit se va face cu acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu se recomanda  construirea de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit     

(ex. pensiuni ,Sali pentru nunti) in actuala vatra a satului 

(2) Autorizarea construirii de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit si diferita de 

functiunile complementare enumerate presupune elaboraea unui P.U.Z. si 

obtinerea in prealabil a acordului vecinilor 

2.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa pe aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 

aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
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(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 

– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  
sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doau 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 

asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 
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 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in vechea vatra a satului 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M 

,sau P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
  C.U.T. = 0,9 (maxim) 

2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 

respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 
(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 

terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi  pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile locuintelor din vatra satului vor fi transparente spre spatiile publice 

(2) Împrejmuirile pe limitele laterale  din zona cur ilor  vor fi opace . 

(3)          Imprejmuirile din zona gradinilor vor fi transparente , pot deveni opace doar cu 

acordul vecinilor 

(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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3. U.T.R. 3 

3.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)         U.T.R. 3 se afl  grupata in doua amplasamente  , conform piese desenate : 

         -limita vestica a intravilanului propus , prin prelungirea zonei de locuit existenta  

          pe toata suprafata parcelelor 

         -central-nord-vestic , prin introducerea in intravilan a unei parcele de arabil 

 (2) U.T.R. 3 este alc tuit  din viitoarea zon  de locuin e individuale, pe loturi , 

compusa din subzonele  L3 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 3 fi aceea de locuin e individuale , pe loturi 

(2) Functiunile complementare admise sunt : 

-servicii de cartier (prin ocuparea partiala a cladirii de locuit) : magazine mixte , 

cofetarii , frizerie-coafor , dispensar uman , farmacie , birouri pentru profesii 

liberale(notar , proiectare , ) 

-amenajari spatii verzi in aliniament stradal 

3.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz rile permise în U.-T.R. 3 sunt  acelea de locuin e individuale, pe loturi , si  
                          Functiuni complementare , prin ocuparea partiala a cladirii de locuit 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a 

re elelor tehnico edilitare este permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele 
edilitare. 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) În U.T.R. 3 nu se recomanda autorizarea construc iilor supraterane cu alt  destina ie 
decât cea de locuin e(ex. pensiuni , Sali pentru nunti) 

(2) Autorizarea de constructii cu alta destinatie decat cea de locuit presupune intocmirea 

unui P.U.Z. , si obtinerea prealabila a acordului vecinilor 

3.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor destinate serviciilor publice se va face cu respectarea 

prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât s  asigure 
pentru toate înc perile de locuit o însorire minim  de 11/2

 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis , cu avizul conform al 
organelor de specialitate, autorizarea oric ror construc ii şi amenaj ri adiacente 
drumurilor. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), şi cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
lucr ri de amenajare a malurilor şi spa ii verzi, mobilier urban. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile de locuin e se vor amplasa retrase de la aliniament , cu o adancime 

de 4m pana la 10m 
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(2)  Construc iile destinate serviciilor se vor amplasa la aliniament, sau retrase fa  de 
acesta în func ie de necesit ile func ionale ale construc iei. 

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu goluri care asigur  privirea direct  şi limita de 

proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş , sau balcon şi limita de 

proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale se face cu 

acoperis in doua pante , orientat spre strada si spre curte 

 

(2) Construc iile de locuin e vor fi amplasate izolat. 
(3) În cazul realizarii de functiuni complementare , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea construc iilor va fi permis  numai dac  se asigur  acces carosabil 
direct la drumul public, în conformitate cu destina ia construc iei. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale directe la c ile de comunica ie public . 

(2) Accesele la cl dirile de utilitate public  vor fi conformate astfel încât s  asigure 
accesul persoanelor cu handicap. 

3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 

re elele edilitare existente în zon . 
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 

construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) Realizarea re elelor de echipare edilitar  poate fi f cut  cu participarea 
utilizatorilor sau integral în baza unor rela ii contractuale cu de in torii de re ele. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 



 

38 

(1) Parcel rile care urmeaz  s  se realizeze în cele doua unit i, vor îndeplini  

condi iile minime solicitate de legislatie : latimea minima =12m 

                                                               adancimea parcelei =mai mare decat latimea  

              ( recomandarea noastra este de a realiza parcele cu latime mai mare de 15m  

                In cele cateva situatii in care latimea parcelelor este mare)  

Articolul 16 În l imea construc iilor 
                         Regimul de în l ime maxim  a cladirilor de locuit propuse  este de P+M 

                          accidental , P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor va urmari integrarea armonioasa a acestui ansamblu             

                          de cladiri noi de locuit in sit , fara agresiuni asupra mediului construit     

                          existent , chiar daca acesta nu pastreaza elemente valoroase de arhitectura rurala 

 

          (1)           Conformarea construc iei se va face plecand de la volume compacte , simple 

(2)           Materiale de construc ie  vor fi cele utilizate in zona : sarpante din lemn , 
          invelitori din tigla profilata sau solzi , structura din zidarie caramida sau lemn , 

          tamplarii de lemn 

(3)           Culorile ansamblului şi  detaliile vor respecta gama cromatica a cladirilor  

          existente : nuante de ocru , gri , alb 

(4)           Conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor , se va realiza  
         in concordanta cu elementele similare ale arhitecturii locale 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii institui i în  subzonele L3 din U.T.R.3 sunt urm torii: 
 P.O.T. maxim = 30% 

                     C.U.T. maxim = 0,9 

3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se asigur  dotarea cu parcaje 
conform destina iei construc iei. 

(2) Autorizarea construc iilor de locuin e este permis  numai dac  se asigur  
minimum 1 loc de parcare (sau garaj) în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1)    Se vor amenaja spatii verzi in incinte , pe suprafetele de retrageri de la aliniament 

(2)    Se vor amenaja spatii verzi in aliniament stradal 

(3) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 
func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile construc iilor spre spatiile publice vor fi transparente. 

(2) Împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pe care sunt 

construite locuin e vor fi transparente, cu excep ia celor din zona cur ilor care vor 
fi opace. 

(3) În l imea împrejmuirilor  va fi de 2m. 

(4)          imprejmuirile stradale nu vor purta panouri publicitare 

 

 

4U.T.R. 4 
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4.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)  U.T.R. 4 este zona de sport , spatii verzi ,dispersata in intravilanul localitatii 

Archis 

(2)        U.T.R. 4 este compusa din mai multe subzone subzone :  

                     SP4a : teren de sport propus in estul  localitatii Archis 

                     SP4b : spatii verzi existente in zona   central-nordica a localitatii 

                     SP4c : propunere amenajare spatii verzi pe amplasamentul fostei gropi de  

                               Gunoi din estul localitatii  

                                         

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 4 este aceea de sport , spatii verzi 

(2) Nu se admit  func iuni complementare. 

4.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

(1) În U.T.R.4  SP4a este permis  autorizarea lucr rilor de realizare a terenului de 

        sport , realizarea de gradene , vestiare pentru sportivi , amenajari spatii verzi 

(2) In U.T.R.4   SP4b se permit lucrari de amenajare a spatiilor verzi , trotuare ,    alei  

,       mobilier urban , loc de joaca 

(3) In U.T.R.4  SP4c  se permite amenajarea de spatii verzi , mobilier urban 

(4) În toate subzonele sunt permise lucr ri de echipare tehnico – edilitar  , pe limitele 
laterale , adiacente drumurilor existente 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea lucr rilor în zonele de protec ie a drumurilor şi re elelor tehnico - edilitare 

este permis  cu avizul de in torilor de drum şi re ele. 
Articolul 5        Interdictii temporare de construire 

(1)          Se instituie interdictii temporare de construire in U.T.R.4 SP4c , pana la expirarea 

        termenului de 30 de ani de la inchiderea gropii de gunoi 

Articolul 5 Interdic ii permanente 

(1) În toate unit ile este interzis  autorizarea lucr rilor şi amenaj rilor cu alta 

functiune , sau care pot produce riscuri tehnologice,  poluarea factorilor de mediu. 

 

4.3. Capitolul III - Condi ii de conformare şi amplasare a construc iilor  
4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

 La amplasarea terenului de sport sau a constructiilor sportive  se va avea în vedere 

orientarea spa iilor in conformitate cu cerintele normative de insorire , diferentiate 

conform destinatiei functionale-Anexa 3 R.G.U. 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza orice construc ii sau 
amenaj ri adiacente func ionalit ii drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
mobilier urban, amenaj ri de spa ii verzi. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri, care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 
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Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) În U.T.R.4 SP4a aliniamentul se stabileste in functie de destinatia viitoarelor 

constructii si gabaritul lor  

(2)  În U.T.R.4 SP4b   amenajarea unui loc de joaca pentru copii se va face cu  

retragere si imprejmuire fata de drumurile publice  

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Amplasarea constructiilor sportive in interiorul parcelei din SP4a se va face 

respectand normativele de proiectare , in functie de programul stabilit 

4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor in U.T.R.4 SP4a este permis  numai dac  se 
asigur  acces carosabil la drumurile publice. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime.  

(3)         Autorizarea constructiilor in U.T.R.4 SP4a este permisa cu realizarea de parcaje in 

incinta , numarul locurilor de parcare se va stabili o data cu capacitatea si 

functionalitatea finala a constructiilor 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1)        Autorizarea  constructiilor sportive este permis  numai dac  se asigur  accese 

       pietonale dimensionate conform cu destina ia , gabaritele spatiilor si activitatilor 
        sportive in U.T.R.4  SP4a  

(2)         Autorizarea amenajarilor in SP4b , SP4c 

4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea execut rii construc iilor in U.T.R4  SP4a este permis  numai dac  

acestea vor fi racordate la re eaua tehnico - edilitar  existent . 
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se admite 

autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  extinderea re elelor tehnico - 

edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau integral în 
baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1) Nu se admit lucrari de reparcelare 

 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
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(1) În l imea eventualelor construc ii sportive se va stabili în func ie de necesit ile 
tehnologice ale acestora. 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
                         La autorizarea construc iilor in SP4a  se va urm ri ca acestea s  aib  un aspect  
                          exterior conform cu destina ia pe care o au, f r  a produce dezechilibru în aspectul 
                         general al zonei. 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii specifici pentru subzona SP4a sunt urm torii: 
          P.O.T. maxim = 50% 

 C.U.T. maxim = 0,5 

                         Indicatorii specifici subzonelor SP4 : 

                                       P.O.T.=0,0% 

                                       C.U.T.=0,0% 

4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

 Autorizarea construc iilor  in U.T.R.4  SP4a este permis  numai dac  se asigur , 
în interiorul parcelei, num rul de locuri de parcare stabilit conform Anexei nr.5 
din Regulamentul General de Urbanism , pentru personal , sportivi , public , in 

functie de capacitatea constructiilor sportive care se va stabili la momentul 

modernizarii 

              Amenajarea spatiilor verzi din SP4 nu necesita realizarea de parcaje 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Autorizarea construc iilor în U.T.R.4  SP4a . este permis  numai dac  se asigur  

realizarea unui procent de 30% spatii verzi  

 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile in U.T.R.4 SP4a situate spre drumurile publice vor fi transparente. 

(2) Imprejmuirile din U.T.R.4 SP4a situate adiacent  parcelelor din intravilanul existent 

vor fi opace pe o inaltime de minim 2m si transparente pana la inaltimea stabilita 

de functiunea realizata 

(2) Împrejmuirile din UI.T.R.4  SP4a situate spre drumurile publice pot purta panouri 

publicitare. 

(3)         Imprejmuirile din U.T.R.4 SP4 vor fi joase (50-100cm) , vor fi realizate din gard 

viu , plante decorative , nu vor purta panouri publicitare 

 

 

 

5.U.T.R. 5 

5.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)        U.T.R. 5 se afl  în estul localit ii Archis. 

(2) U.T.R. 5 este  zona propusa pentru industrie nepoluanta-depozitare -servicii 

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 5 este aceea de zon  de industrie-depozitare-

servicii , de mica capacitate , nepoluanta 

(2) Nu se admit  func iuni complementare. 
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5.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

(1) În U.T.R.5 este permis  autorizarea lucr rilor de modernizare , refunctionalizare a 
unitatii agrozootehnice existente ,eventual extindere a constructiilor existente cu 

conditia incadrarii in parametrii de protectia mediului si acordul vecinilor 

(2)  Sunt permise lucr ri de echipare tehnico – edilitar , amenajari spatii verzi 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi re elelor tehnico - edilitare 

este permis  cu avizul de in torilor de drum şi re ele. 
(2) Stabilirea profilului unitatilor de productie-depozitare vor face obiectul unor dezbateri 

publice  

Articolul 5 Interdic ii temporare  
(1) Pana la intocmirea unui P.U.Z. pentru toata zona sau mai multe P.U.Z.(cate unul 

pentru fiecare obiectiv propus )toata zona se afla in interdictie temporara de 

construire 

5.3. Capitolul III - Condi ii de conformare şi amplasare a construc iilor  
5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

 La amplasarea cl dirilor se va avea în vedere orientarea spa iilor cu destina ie 
administrativ  spre sud, sud-est sau sud-vest. 

             Cladirile cu destinatie productie sau depozitare vor fi orientate conform destinatiei 

functionale –Anexa 3 din R.G.U. 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza orice construc ii sau 
amenaj ri adiacente  drumurilor, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
mobilier urban, amenaj ri de spa ii verzi. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 

amenaj ri, care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) În U.T.R. 5 aliniamentul stradal se stabileşte la o distan  de minim 20m din axa 

drumului judetean 

(2) În U.T.R. 5 construc iile se vor amplasa la o distanta de minim 5m fata de limitele  

        de proprietate si se vor realiza spatii verzi de garda pe adancimea retragerilor 

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
 

(1) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  se va stabili 
in functie de profilul activitatii si fluxul tehnologic , obiect de avizare pentru 

unitatea teritoriala de pompieri 

(2) Distan ele minime dintre cl dirile de pe parcela si cladirile de pe parcelele vecine , 

obiect de avizare pentru unitatea teritorial  de pompieri. 

5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 
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(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 

carosabil la drumurile publice. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. În cazul unor cur i interioare cu o suprafa  mai mare de 600mp 
asigurarea unor accese dimensionate în condi iile expuse anterior este obligatorie. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale potrivite cu destina ia cl dirii direct din c ile de circula ie 
public . 

5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  acestea vor fi 

racordate la re eaua tehnico - edilitar  existent . 
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se admite 

autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  extinderea re elelor tehnico - 

edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau integral în 
baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1)        Dimensiunile şi suprafe ele parcelelor construibile se vor stabili în func ie de 

       necesitatile tehnologice  

(2)         Nu se admit operatiuni de reparcelare ulterioare  

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea construc iilor se va stabili în func ie de necesit ile tehnologice ale 

acestora. 

(2) Num rul maxim de nivele admis este P+M.(P pentru hale si P+Mpentru cladirile 

administrative) 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
                         La autorizarea construc iilor se va urm ri ca acestea s  aib  un aspect exterior  
                         conform cu destina ia pe care o au, f r  a produce insa disconfort vizual si 

                         agresiuni în aspectul general al zonei , prin  forma , materiale sau culori 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii specifici unit ilor sunt urm torii: 
          P.O.T. maxim = 50% 

 C.U.T. maxim = 0,5 

5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
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Articolul 19 Parcaje 

 Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se asigur , în interiorul 
parcelei, num rul de locuri de parcare stabilit conform Anexei nr.5 din 
Regulamentul General de Urbanism. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Autorizarea construc iilor în U.T.R. 5. este permis  numai dac  se asigur  spre 

drumul public si spre limitele laterale o zon  plantat  de protec ie de minimum 5m 
l ime. 

(2) În incinta se va realiza un spatiu verde de minim20% 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1)         Împrejmuirile spre drumurile publice  vor fi  fi transparente , plantate cu gard viu 

(2)         Imprejmuirile pe limitele laterale vor fi opace 

(3) Împrejmuirile din UI.T.R. 5 situate spre drumurile publice pot purta panouri 

publicitare. 

(4) În l imea minim  a împrejmuirilor este de 2m. 

 

6.U.T.R. 6 

6.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)  U.T.R. 6 este zona agrozootehnica existenta si propusa din Archis  

(2) În U.T.R. 6 se compune din urmatoarele subzone : 

(3)  A1- grajd existent pentru cresterea unui numar mic de animale(10 vaci) 

   A2- centru de reproducere animale –fara activitate 

   A3- centru reparatii utilaje agricole – fara activitate 

   A4 – zona agrozootehnica propusa : salas si grajd pentru cresterea unui numar mic de 

animale ( propunere de extindere a intravilanului in nord-vestul localitatii)  

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 6  -subzonele A1 - A4  va fi agrozootehnica 

(2) Functiunea dominanta in subzonele A2 , A3 , poate fi schimbata , conform 

solicitarilor unor posibili investitori in spatii de depozitare , spatii productie , 

servicii , sau poate fi continuata activitatea existenta , de asemanea , in functie de  

Posibilele solicitari ale unor investitori privati 

Articolul 3        Nu se admit alte func iuni complementare 

6.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 Este permis  utilizarea terenurilor în scopul realizarii de constructii aferente 

activitatilor agrozootehnice , modernizarea cladirilor existente , extinderea lor , in 

UTR 6 -  A1, A2 , A3 

                          Este permisa refunctionalizarea cladirilor existente in UTR 6 - A2, A3 cu 

destinatia spatii de productie , depozitare , servicii 

                         Este permisa realizarea de cladiri cu specific agrozootehnic precum si locuinta 

sezoniera in UTR 6  - A4 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)         Realizarea unor amenaj ri sau construc ii în zona drumului public este permis  cu 

        avizul de in torului de drum. 
              Realizarea unor amenajari sau constructii in zona retelelor tehnico-edilitare este 
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              permisa cu acordul detinatorilor de retele edilitare 

(2)        Refunctionalizarea cladirilor din UTR6 – A2. A3 este permisa cu obtinerea  

       avizelor organismelor interesate (Sanatatea Populatiei , Protectia Mediului ) si 

        cu acordul vecinilor din raza de protectie a obiectivelor propuse  

            

(3)         Extinderea activitatilor existente in UTR6 – A1 , A2 , A3 prin marirea numarului  

       de animale  , schimbarea profilului (alte animale) , cresterea capacitatii , se va  

       realiza cu avizul organismelor interesate (Sanatatea Populatiei , Protectia Mediului  

       si acordul vecinilor situati in raza de protectie a obiectivelor) 

        

         

6.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale-cerintele sunt diferite , in functie de 

                         destinatia functionala a viioarelor cladiri 

               

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

 În zona de protec ie a drumului public este permis  autorizarea lucr rilor de 
echipare edilitar , spa ii verzi, trotuare şi parcaje, cu acordul de in torului de 
drum. 

Articolul 8 Amplasarea în interiorul parcelei 
 Perimetral pe conturul incintelor unit ilor se va asigura o fâşie de protec ie cu 

l imea minim  de 5m. 

6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 9 Accese carosabile 

 Se vor asigura acces carosabile în interiorul tuturor unit ilor , din drumurile  
              Publice existente  

Articolul 10 Accese pietonale 

 Se vor asigura accese pietonale în toate unit ile 

6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 11 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  

 Se va asigura posibilitatea racord rii la re elele tehnico - edilitare necesare. 

(1) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se se admite 
autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 12 Parcelare 

(1) Nu se admit lucrari de reparcelare 

 

Articolul 13 În l imea construc iilor 
 În l imea construc iilor propuse :P , P+1  (P pentru grajduri etc . si P+M pentru 

corpul de cladiri administrative) 

Articolul 14 Aspectul exterior al construc iilor 
                         La autorizarea construc iilor se va urm ri ca acestea s  nu altereze prin aspect  

                         imaginea zonelor de locuit existente  
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Articolul 15 Procentul de ocupare a terenului 

 Procentul de ocupare al terenului P.O.T.=30% 

                                                                  C.U.T.=0,3 

6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 16 Parcaje 

 În zona spa iului de acces a fiec rei unit i se vor amenaja spa ii de parcare. În 
m sura posibilit ilor, acestea se vor amplasa în interiorul incintelor. 

Articolul 17 Spa ii verzi 
(1) Pe conturul incintelor se va amenaja o fâşie plantat , cu rol de protec ie, cu 

l imea de minim 5m.. 
(2) În interiorul incintelor, se vor rezerva suprafe e destinate spa iilor verzi 

reprezentând minimum 25% din suprafa a incintei. 

Articolul 18 Împrejmuiri 
(1) Se recomand  realizarea împrejmuirilor transparente, decorative , completate cu   gard 

viu , spre spatiile publice  

(2) Imprejmuirile pe limita de proprietate comuna cu zona de locuit ,  zona industriala  , 

zona de sport , vor fi opace , si vor avea o inaltime de minim 2m 

(3) Imprejmuirile pot purta panouri publicitare 

 

 

 

 

7. U.T.R. 7 

7.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)  U.T.R. 7 este zona de gospodarie comunala , cimitire - cimitirul situat in estul 

localitatii Archis 

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 7 este exclusiv de gospod rie comunal , cimitire. 

Articolul 3 Nu este admis  alt  func iune complementar , decât cea dominant  existent . 

7.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 Este permis  utilizarea terenurilor în scopuri legate de actuala lor destina ie. 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Realizarea unor amenaj ri sau construc ii în zona drumului public este permis  cu 

avizul de in torului de drum. 

7.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
7.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

 Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului. 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

 În zona de protec ie a drumului public este permis  autorizarea lucr rilor de 
echipare edilitar , spa ii verzi, trotuare şi parcaje, cu acordul de in torului de 
drum. 

Articolul 8 Amplasarea în interiorul parcelei 



 

47 

 Perimetral pe conturul incintelor unit ilor se va asigura o fâşie de protec ie cu 
l imea minim  de 5m. 

7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 9 Accese carosabile 

 Se vor asigura accese carosabile în interiorul tuturor unit ilor. 

Articolul 10 Accese pietonale 

 Se vor asigura accese pietonale astfel încât s  SE asigure si accesul persoanelor cu 

handicap. 

7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 11 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  

 Prin grija Prim riei se va asigura posibilitatea racord rii la re elele tehnico - 

edilitare necesare. 

(1) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se se admite 

autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 12 Parcelare 

(1) Forma şi dimensiunile parcelelor atribuite pentru morminte , cavouri , capele ,se 

vor stabili de c tre Prim rie printr-un proiect de specialitate. 

Articolul 13 În l imea construc iilor 
 În l imea construc iilor se va stabili prin certificat de urbanism. 

Articolul 14 Aspectul exterior al construc iilor 
                         La autorizarea construc iilor se va urm ri ca acestea s  nu altereze prin aspect  
                         imaginea subzonelor de locuit invecinate  

Articolul 15 Procentul de ocupare a terenului 

 Se va stabili de c tre prim rie, pe baza normelor sanitare. 

7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 16 Parcaje 

 În zona spa iului de acces a fiec rei unit i se vor amenaja spa ii de parcare. În 
m sura posibilit ilor, acestea se vor amplasa în interiorul incintelor. 

Articolul 17 Spa ii verzi 
(1) conturul incintelor se va amenaja o fâşie plantat , cu rol de protec ie, cu l imea 

de minim 5m.. 

(2) În interiorul incintelor, se vor rezerva suprafe e destinate spa iilor verzi 
reprezentând minimum 20% din suprafa a incintei. 

Articolul 18 Împrejmuiri 
 Se recomand  realizarea împrejmuirilor transparente, decorative  completate cu  

gard viu. 

              Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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8. U.T.R. 8 

8.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1        UTR 8 este o zona de echipare tehnico-edilitara , Rezervorul de inmagazinare a  

                         apei potabile , situat in estul localitatii Archis 

Articolul 2 Func iunea dominant  în U.T.R. 8 este exclusiv aceea de echipare tehnico-

edilitar . 

Articolul 3 Func iuni complementare nu se admit. 

8.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 Este permis  autorizarea construc iilor de echipare tehnico - edilitar . 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii 
 În zona de protec ia a drumurilor, autorizarea lucr rilor este permis  cu avizul 

de in torilor de drum. 

Articolul 6 Interdic ii permanente 

 Este interzis  autorizarea unor construc ii cu alt  destina ie decât cea stabilit  prin 
articolul 4. 

8.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
8.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 7 Orientarea fa  de punctele cardinale –nu sunt restrictii de amplasare 

  

Articolul 8 Amplasarea fa  de drumurile publice 

 În zona de protec ie a drumului public este permis  autorizarea, cu avizul conform 
al de in torului de drum, pentru urm toarele categorii de construc ii şi amenaj ri, 
– amenaj ri conexe func ion rii drumului public 

– re ele de echipare tehnico - edilitar  

Articolul 9 Amplasarea fa  de aliniament 
 Nu sunt restrictii de retragere fata de aliniament , restrictiile se refera la realizarea 

unor imprejmuiri , limite de proprietate care sa coincida cu zonele de protectie 

sanitara a obiectivelor de echipare tehnico-edilitara  

Articolul 10 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Cl dirile şi amenaj rile vor fi retrase fa  de limitele laterale şi posterioare ale 

parcelei in conformitate cu zonele de protectie sanitara , conform piese desenate 

8.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 11 Accese carosabile 

(1) Se vor asigura accese carosabile direct din drumul public, dimensionate pentru a 

permite accesul autospecialelor în caz de incendiu. 

(2) Num rul acceselor carosabile se stabileşte în func ie de necesit ile tehnologice. 

Articolul 12 Accese pietonale 
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 Se vor asigura accese pietonale directe la toate cl dirile, conforme cui destina ia 
lor. 

8.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 13 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
  Construc iile fac parte din  sistemul de echipare tehnico - edilitar  a retelelor de 

alimentare cu apa potabila existente. 

 

8.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 16 Parcelare 

 În U.T.R. 8 nu se vor realiza opera ii de divizare a parcelei existente. 

Articolul 17 În l imea construc iilor 
 În l imea construc iilor se va stabili prin certificat de urbanism în func ie de 

necesit ile tehnologice. 

Articolul 18 Aspectul exterior al cl dirilor 
La autorizarea construc iilor se va urm ri ca acestea s  nu afecteze vecin t ile 
prin volum, materiale utilizate şi cromatica finisajelor. 

Articolul 19 Procentul de ocupare a terenului 

 În U.T.R. 8 se stabileşte: 
 P.O.T. maxim = 10% 

 C.U.T. maxim = 0,10 

8.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 20 Parcaje 

 În incinta se va asigura 1 loc de parcare 

Articolul 21 Spa ii verzi 
(1) Perimetral incintei, în interiorul acesteia, se va realiza o fâşie plantat  cu rol de 

protec ie cu l ime de minimum 5m.. 
(2) Suprafa a spa iilor verzi va reprezenta cel pu in 20% din suprafa a incintei. 

Articolul 22 Împrejmuiri 
 Împrejmuirea incintei se va realiza din materiale transparente completate  cu gard viu. 

                         Imprejmuirile pot purta panouri publicitare 
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GROSENI 

TITLUL VI. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

LA NIVEL DE    U .     T .      R . 

 

 

1. U.T.R. 1 

1.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)      U.T.R. 1 cuprinde zona centrala a localit ii Groseni, delimitata conform piese 

      desenate , se compune din : 

– subzona IS1, institu ii publice (biserica ortodoxa, biserica baptista , biserica 

     adventista , şcoala,  c min cultural) 
– subzona L1, locuinte individuale 

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 1 este aceea de zon  pentru institutii publice si 
servicii 

(2) Func iunile complementare in zona centrala sunt acelea de locuinte individuale,  

              Sport si spatii verzi , spatii verzi amenajate in aliniament stradal (deschiderile 

stradale fiind foarte generoase) 

 

1.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 1 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L, cladiri noi sau extinderi 
– schimbari partiale de destinatie ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert –cu acces stradal 

– extinderi ale cladirilor pentru servicii publice existente în subzona IS1 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 
– amenajari spatii verzi , terenuri de sport , constructii sportive 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)         Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

       permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2)        Autorizarea lucrarilor in zona de protectie a cursului de apa Valea Grosilor este 

       permisa cu avizul Apele Romane Oradea  

(3)         Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit din zona centrala se va face cu  

       acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1)        Nu s-au instituit interdictii temporare de construire in zona centrala 

(2)       Schimbarea functionala in totalitate a unei cladiri de locuit existente , sau demolarea 

            si construirea unei cladiri noi cu alta functiune decat cea de locuit implica  

            elaborarea unui P.U.Z. , dupa ce , in prealabil , s-a obtinut acordul vecinilor 

(4)      Nu se recomanda realizarea de cladiri cu functiunea pensiune , sala pentru nunti , 

      etc. in zona centrala 

1.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
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Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ie servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism, in 

functie de utilitatea cladirii 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 
aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doua 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 
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(3)        Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 4,20m 
în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 

potrivit cu destina ia cl dirii. 
(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 

s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in zona centrala 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  în  U.T.R.1 , toate subzonele ,  este P+M , accidental  

P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 
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– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
   C.U.T. = 0,6 (maxim) 

1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 

Împrejmuirile construc iilor de utilitate public  si a locuintelor din zona centrala    
vor fi transparente spre spatiul public 

Imprejmuirile in zona curtilor vor fi opace , in zona gradinilor vor fi transparente 

Imprejmuirile din zona gradinilor pot fi opace doar cu acordul vecinilor 

Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 

 

 2. U.T.R. 2 

2.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1) U.T.R. 2 cuprinde vatra satului localit ii  Groseni , delimitata conform piese  

desenate 

                       U.T.R.2 este zona de locuit existenta si cuprinde mai multe subzone de locuit L2 

                       U.T.R.2 mai cuprinde subzone pentru institutii si servicii IS2 , spatii verzi SP2 

                    

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 2 este aceea de zon  pentru locuinte individuale , 

pe loturi , cu anexele gospodaresti specifice mediului rural 

(2) Func iunile complementare in zona  de locuinte individuale din mediul rural  sunt 
micile servicii de cartier (magazine mixte , cofetarii , frizerie-coafor , dispensar 

uman , farmacie  , birouri profesii liberale –notar , etc.) , amenajari spatii verzi  in 

aliniament stradal , realizate prin refunctionalizarea partiala a cladirilor de locuit , 

sau extinderea acestora , cu acces stradal 

 

2.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
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Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 2 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L2 , cladiri noi sau extinderi ale 

cladirilor de locuit existente 

– schimbari de destinatie (partiala) ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert , etc.(complementare zonei de locuit) 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)          Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2) Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit se va face cu acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu se recomanda  construirea de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit     

(ex. pensiuni ,Sali pentru nunti) in actuala vatra a satului 

(2) Autorizarea construirii de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit si diferita de 

functiunile complementare enumerate presupune elaboraea unui P.U.Z. si 

obtinerea in prealabil a acordului vecinilor 

2.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 
respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa pe aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 
aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
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(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doau 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)          Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 

potrivit cu destina ia cl dirii. 
(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 

s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 
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 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in vechea vatra a satului 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M. 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T. = 30% (maxim) 

   C.U.T. = 0,6 (maxim) 

2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile locuintelor din vatra satului sunt opace  spre spatiile publice 

(2) Împrejmuirile pe limitele laterale  din zona cur ilor  vor fi opace . 
(3)       Imprejmuirile din zona gradinilor vor fi transparente , pot deveni opace doar cu 

acordul vecinilor 

(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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3. U.T.R. 3 

3.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1) U.T.R. 3 este zona de locuit din vatra satului Groseni , compusa din grupuri de 

parcele neconstruite , gradini , arabil in intravilan , cu intentia de a construi  

locuinte individuale , pe loturi , izolate :L3a , L3b , L3c 

Articolul 2 

(3) Func iunea dominant  în U.T.R. 3 fi aceea de locuin e individuale , pe loturi 
(4) Functiunile complementare admise sunt : 

-servicii de cartier (prin ocuparea partiala a cladirii de locuit) : magazine mixte , 

cofetarii , frizerie-coafor , dispensar uman , farmacie , birouri pentru profesii 

liberale(notar) 

-amenajari spatii verzi in aliniament stradal 

3.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz rile permise în U.-T.R. 3 sunt  acelea de locuin e individuale, pe loturi , si  
                          functiuni complementare , prin ocuparea partiala a cladirii de locuit 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a 

re elelor tehnico edilitare este permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele 
edilitare. 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1)        În U.T.R. 3 nu se recomanda autorizarea construc iilor supraterane cu alt  

        destina ie decât cea de locuin e(ex. pensiuni , Sali pentru nunti) 
(2)        Autorizarea de constructii cu alta destinatie decat cea de locuit presupune  

       intocmirea unui P.U.Z. , si obtinerea prealabila a acordului vecinilor 

3.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor destinate serviciilor publice se va face cu respectarea 

prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât s  asigure 
pentru toate înc perile de locuit o însorire minim  de 11/2

 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis , cu avizul conform al 
organelor de specialitate, autorizarea oric ror construc ii şi amenaj ri adiacente 
drumurilor. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), şi cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
lucr ri de amenajare a malurilor şi spa ii verzi, mobilier urban. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile de locuin e se pot amplasa retrase de la aliniament cu o retragere de 

maxim 5m 

(3) Construc iile destinate serviciilor sau atelierelor de produc ie se vor amplasa la  
       aliniament, sau retrase fa  de acesta în func ie de necesit ile func ionale ale  
       constructiei 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
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(1) Distan ele minime fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 
Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu goluri care asigur  privirea direct  şi limita de 

proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş , sau balcon şi limita de 

proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale se face cu 

acoperis in doua pante , orientat spre strada si spre curte 

 

(2) Construc iile de locuin e vor fi amplasate izolat. 
(3) În cazul realizarii de functiuni complementare , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea construc iilor va fi permis  numai dac  se asigur  acces carosabil 
direct la drumul public, în conformitate cu destina ia construc iilor . In U.T.R.3 
L3c se va realiza o strada paralela cu Valea Grosenilor , cu o latime de 10m 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale directe la c ile de comunica ie public . 

(2) Accesele la cl dirile de utilitate public  vor fi conformate astfel încât s  asigure 
accesul persoanelor cu handicap. 

3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 

re elele edilitare existente în zon . 
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 

construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 

numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) Realizarea re elelor de echipare edilitar  poate fi f cut  cu participarea 
utilizatorilor sau integral în baza unor rela ii contractuale cu de in torii de re ele. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1) Se admit operatiuni de parcelare cu respectarea legislatiei in vigoare , se recomanda  

Fronturi stradale cu latimi mai mari de 15m 

(2)        Nu se admit lucrari ulterioare de reparcelere 
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Articolul 16 În l imea construc iilor 
                         Regimul de în l ime maxim  a cladirilor de locuit propuse  este de P+M ,  

                         accidental P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor va urmari integrarea armonioasa a acestui ansamblu             

                          de cladiri noi de locuit in sit , fara agresiuni asupra mediului construit deja    

                          existent , chiar daca acesta nu pastreaza elemente valoroase de arhitectura rurala 

 

          (1)           Conformarea construc iei se va face plecand de la volume compacte , simple 

          materiale de construc ie  vor fi cele utilizate in zona : sarpante din lemn , 
          invelitori din tigla profilata sau solzi , structura din zidarie caramida sau lemn , 

          tamplarii de lemn 

            Culorile ansamblului şi  detaliile vor respecta gama cromatica a cladirilor  
          existente : nuante de ocru , gri , alb 

          Conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor , se va realiza  
         in concordanta cu elementele similare ale arhitecturii locale 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii institui i în cele trei subzone L3a , L3b , L3c din U.T.R.3 sunt 

urm torii: 
 P.O.T. maxim = 30% 

                     C.U.T. maxim = 0,6 

3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se asigur  dotarea cu parcaje 

conform destina iei construc iei. 
(2) Autorizarea construc iilor de locuin e este permis  numai dac  se asigur  

minimum 1 loc de parcare (sau garaj) în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1)         Malurile v iilor adiacente subzonelor L3 vor fi amenajate cu aliniamente plantate. 

(2)        Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

        func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirilecladirilor de locuit  , pe limitele stradale  , pot fi transparente. 

(2) Împrejmuirile pe limitele stradale , laterale şi posterioare ale parcelelor pe care vor 

fi construite locuin e vor fi transparente, cu excep ia celor din zona cur ilor care 
vor fi opace. 

(3) În l imea împrejmuirilor spre propriet i private va fi de 2m. 
(4)          Imprejmuirile stradale nu vor purta panouri publicitare 

 

 

4U.T.R. 4 

4.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1         

                       UTR 4 este zona de spatii verzi , sport , turism , agrement - distribuita in 

                       intravilanul Localitatii Groseni dupa cum urmeaza : 
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                       SP1 – sport , sala de sport (activitati  scolare ) 

                       SP2 – spatii verzi  

                       SP3 – zona agroturistica propusa - Vest Groseni  

                       SP4 – zona agrement , turistica existenta – est Groseni pe Valea Albului 

                       SP5 – zona agroturistica propusa – est Groseni pe Valea Grosenilor  

                        

                                                                         

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R. 4 este acea de spatii verzi , sport , turism ,  

agrement 

(2) Nu se admit  func iuni complementare. 

4.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

(1) În U.T.R. 4  SP2 este permis  realizarea lucrarilor de amenajare spatii verzi ,  
        Locuri de joaca , mobilier urban  

(2) In U.T.R.4   SP1   se permit lucrari de realizare terenuri de sport , constructii 

         sportive , sala sport 

(3) In U.T.R.4  SP3 , SP4 , SP5  sunt permise lucrari de realizare a unor zone 

        agroturistice , de agrement , sau extindere a celor existente : 

        (spatii  pentru cazare , alimentatie publica -servicii -comert , terenuri de sport ,  

        locuri de joaca ,   adaposturi pentru animale ,  pescarii , amenajari luciu apa , 

         amenajari spatii verzi ) 

         

(4) În toate subzonele sunt permise lucr ri de echipare tehnico – edilitara 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)         Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi re elelor tehnico –  

        edilitare este permis  cu avizul de in torilor de drum şi re ele. 
(2)         Autorizarea lucrarilor de amenajari luciu apa , pescarii , etc. se va face cu avizul  

        Apele Romane Oradea 

Articolul 5 Interdic ii permanente 

(1) În toate unit ile este interzis  autorizarea lucr rilor şi amenaj rilor care pot 

produce riscuri tehnologice,  poluarea factorilor de mediu ( in mod special ,,apa,,) 

 

4.3. Capitolul III - Condi ii de conformare şi amplasare a construc iilor  
4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

 La amplasarea terenului de sport sau a constructiilor sportive  se va avea în vedere 
orientarea spa iilor in conformitate cu cerintele normative de insorire , diferentiate 
conform destinatiei functionale-Anexa 3 R.G.U. 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza orice construc ii sau 
amenaj ri adiacente func ionalit ii drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
mobilier urban, amenaj ri de spa ii verzi. 
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(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri, care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) În U.T.R. 4 SP1 aliniamentul se stabileste in functie de destinatia viitoarelor 

constructii sportive si gabaritul lor  

(3) În U.T.R. 4 SP3, SP4 , SP5 ,   toate constructiile vor fi retrase de la alinimentul 

stradal cu 5m 

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1)         Amplasarea constructiilor sportive din SP1 in interiorul parcelei se va face  

         respectand normativele de proiectare , in functie de programul stabilit si  

        gabaritele solicitate 

(2)         Amplasarea constructiilor in SP3 , SP4 , SP5 in interiorul parcelelor se va face cu 

        o retragere de 5m de la limitele de proprietate 

4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1)         Autorizarea execut rii construc iilor in U.T.R.4 SP1 este permis  numai dac  se 

        va asigura un acces carosabil direct la drumul public , cu servitute de trecere  

        din accesul la scoala 

(2)         Autorizarea lucrarilor in SP3 , SP4 , SP5 este permisa cu realizarea de accesuri 

(3)          directe din drumurile publice existente  

(4) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime.  

          

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea lucrarilor in toate subzonele este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale dimensionale conform legislatiei in vigoare , specifice fiecarei 

subzone 

4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea execut rii construc iilor in U.T.R 4  SP1 , SP3 , SP4 , SP5 este 

permis  numai dac  acestea vor fi racordate la re eaua tehnico - edilitar  existent . 
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se admite 

autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

Articolul 14 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  extinderea re elelor tehnico - 

edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau integral în 
baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 
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 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1) Nu se admit lucrari de reparcelare 

 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1)           În l imea  construc iilor  sportive din SP1  se va stabili în func ie de necesit ile  

          tehnologice ale acestora si specificul activitatilor sportive practicate  

(2)           Inaltimea constructiilor din SP3 , SP4 , SP5 , va fi maxim P+M , accidental  

           P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1)          La autorizarea construc iilor in SP1  se va urm ri ca acestea s  aib  un aspect  

                          exterior conform cu destina ia pe care o au, f r  a produce dezechilibru în  
         aspectul general al zonei. 

(2)           La autorizarea lucrarilor in SP3 , SP4 , SP5 , se va urmari obtinerea unei imagini  

          rurale , astfel ca regimul de inaltime sa fie cat mai mic , materialele traditionale ,  

          sarpanta din lemn in 2 sau 4 ape cu invelitoare din tigla profilata , volume  

          construite simple si compacte , culori pastelate ( ocruri gri , alb)  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii specifici pentru subzona SP1 sunt urm torii: 
          P.O.T. maxim = 25% 

 C.U.T. maxim = 0,25 

                         Indicatorii specifici subzonelor SP3  ,  SP4  , SP5 : 

                                       P.O.T.= 25% 

                                       C.U.T.= 0,5 

4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor  in U.T.R.4  SP1   este permis  numai dac  se asigur , 
în interiorul parcelei, num rul de locuri de parcare stabilit conform Anexei nr.5 
din Regulamentul General de Urbanism , pentru personal , sportivi , public , in 

functie de capacitatea constructiilor sportive care se va stabili la autorizarea 

lucrarilor 

 (2)       Autorizarea lucrarilor in SP3 , SP4 , SP5 se va face cu asigurarea numarului de  

              locuri de parcare conform actualei legislatii , raportat la numarul personalului  

              angajat , locurilor de cazare , locurilor din spatiile de alimentatie publica 

 (3)        Amenajarea spatiilor verzi din SP2  nu necesita realizarea de parcaje 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) La autorizarea construc iilor în U.T.R. 4  SP1 , SP3 , SP4 , SP5 se va realiza un 

procent de minim 30% spatiu verde amenajat calculat prin raportare la intreaga 

suprafata a terenului  

 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1)         Împrejmuirile in U.T.R.4 SP1  vor fi transparente pe toate laturile parcelei  

(2)         Imprejmuirile din U.T.R.4 SP3 , SP4 . SP5 vor fi transparente pe toate laturile 

              parcelelor , si vor fi completate cu garduri vii 
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(3)          Imprejmuirile spatiilor verzi din SP2 vor fi realizate din garduri vii , cu inaltimea  

         de 50-100 cm 

(3) Împrejmuirile din UI.T.R.4  SP3 , SP4 , SP5 ,  situate spre drumurile publice pot 

purta panouri publicitare. 

(4) În l imea minim  a împrejmuirilor este de 2m. 
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NERMIS  

TITLUL VI. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

LA NIVEL DE         U .     T .       R .  

 

1. U.T.R. 1 

1.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)    U.T.R. 1 cuprinde zona centrala a localit ii Nermis , delimitata conform piese 

desenate 

– subzona IS1, institu ii publice (biserica ortodoxa, şcoala, spatii comerciale) 

– subzona L1, locuinte individuale 

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 1 este aceea de zon  pentru institutii publice si 
servicii 

(2) Func iunile complementare in zona centrala sunt acelea de locuinte individuale, 
spatii verzi amenajate in aliniament stradal  

 

1.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 1 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L, cladiri noi sau extinderi 
– schimbari partiale de destinatie ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert –cu acces stradal 

– extinderi ale cladirilor pentru servicii publice existente în subzona IS1 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2) Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit din zona centrala se va face cu 

acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu s-au instituit interdictii temporare de construire in zona centrala 

(2) Schimbarea functionala in totalitate a unei cladiri de locuit existente , sau demolarea si 

construirea unei cladiri noi cu alta functiune decat cea de locuit implica elaborarea unui 

P.U.Z. , dupa ce , in prealabil , s-a obtinut acordul vecinilor 

(3) Nu se recomanda realizarea de cladiri cu functiunea pensiune , sala pentru nunti , etc. 

1.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism, in 

functie de utilitatea cladirii 
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(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 
aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doua 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)         Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 
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(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in zona centrala 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M ,  

Accidental P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
   C.U.T. = 0,6 (maxim) 

1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
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Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 

(1) Împrejmuirile construc iilor de utilitate public  si a locuintelor din zona centrala       
vor fi transparente spre spatiul public 

           (2)Imprejmuirile in zona curtilor vor fi opace , in zona gradinilor vor fi transparente 

           (3) Imprejmuirile din zona gradinilor pot fi opace doar cu acordul vecinilor 

            (4)Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 

 

 2. U.T.R. 2 

2.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)        U.T.R. 2 cuprinde vatra satului localit ii Nermis , delimitata conform piese 

desenate 

– U.T.R.2 este zona de locuit existenta , cu mai multe subzone L2 

            

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 2 este aceea de zon  pentru locuinte individuale , 
pe loturi , cu anexele gospodaresti specifice mediului rural 

(2) Func iunile complementare in zona  de locuinte individuale din mediul rural  sunt 
micile servicii de cartier (magazine mixte , cofetarii , frizerie-coafor , dispensar 

uman , farmacie  , birouri profesii liberale –notar , etc.) , amenajari spatii verzi  in 

aliniament stradal (deschiderile stradale fiind foarte generoase) , realizate prin 

refunctionalizarea partiala a cladirilor de locuit , sau extinderea acestora , cu acces 

stradal 

 

2.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 2 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L3 , cladiri noi sau extinderi ale 

cladirilor de locuit existente 

– schimbari de destinatie (partiala) ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert , etc.(complementare zonei de locuit) 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 



 

68 

– lucrari de modernizare , extindere a cladirilor pentru institutii si servicii  

amplasate in zona de locuit 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(2)       Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

       permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(3)      Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit se va face cu acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu se recomanda  construirea de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit     

(ex. pensiuni ,Sali pentru nunti) in actuala vatra a satului 

(2) Autorizarea construirii de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit si diferita de 

functiunile complementare enumerate presupune elaboraea unui P.U.Z. si 

obtinerea in prealabil a acordului vecinilor 

2.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 
aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 
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– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doau 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)        Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 4,20m 
în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 

uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 

beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in vechea vatra a satului 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
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(1) În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M ,  
Accidental P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
  C.U.T. = 0,6 (maxim) 

2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 

terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 
(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 

normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile locuintelor din vatra satului sunt opace  spre spatiile publice 

(2) Împrejmuirile pe limitele laterale  din zona cur ilor  vor fi opace . 
(3)       Imprejmuirile din zona gradinilor vor fi transparente , pot deveni opace doar cu 

acordul vecinilor 

(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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BARZESTI 

TITLUL VI. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

LA NIVEL DE          U .      T .      R .   

 

 

 

1. U.T.R. 1 

1.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)      U.T.R. 1 cuprinde zona centrala a localit ii Barzesti , delimitata conform piese 

desenate 

– subzona IS1, institu ii publice (biserica ortodoxa, biserica baptista ,  şcoala) 
– subzona L1, locuinte individuale 

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 1 este aceea de zon  pentru institutii publice si 
servicii 

(2) Func iunile complementare in zona centrala sunt acelea de locuinte individuale, 
spatii verzi amenajate in aliniament stradal 

 

1.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 1 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L, cladiri noi sau extinderi 

– schimbari partiale de destinatie ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert –cu acces stradal 

– extinderi ale cladirilor pentru servicii publice existente în subzona IS1 

– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(2)   Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este 

permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(3)   Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit din zona centrala se va face cu 

acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1)   Nu s-au instituit interdictii temporare de construire in zona centrala 

(2)    Schimbarea functionala in totalitate a unei cladiri de locuit existente , sau demolarea 

si construirea unei cladiri noi cu alta functiune decat cea de locuit implica elaborarea 

unui P.U.Z. , dupa ce , in prealabil , s-a obtinut acordul vecinilor 

(3)    Nu se recomanda realizarea de cladiri cu functiunea pensiune , sala pentru nunti , etc. 

1.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 

respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism, in 

functie de utilitatea cladirii 
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(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 
aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile , conform legislatiei in vigoare si avizului unitatii 

teritoriale de pompieri 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 

– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doua 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)       Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 
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(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 

potrivit cu destina ia cl dirii. 
(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 

s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in zona centrala 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1)   În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M , 

accidental P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 

(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
  C.U.T. = 0,6 (maxim) 

1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
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Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 

normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 

Împrejmuirile construc iilor de utilitate public   din zona centrala    vor fi 

transparente spre spatiul public 

Imprejmuirile in zona curtilor vor fi opace , in zona gradinilor vor fi transparente 

Imprejmuirile din zona gradinilor pot fi opace doar cu acordul vecinilor 

Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 

 

 2. U.T.R. 2 

2.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

          (1)        U.T.R. 2 cuprinde vatra satului localit ii Barzesti , delimitata conform piese 

desenate 

– U.T.R.2 este zona de locuit existenta , cuprinde mai multe subzone L3  

 

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 2 este aceea de zon  pentru locuinte individuale , 
pe loturi , cu anexele gospodaresti specifice mediului rural 

(2) Func iunile complementare in zona  de locuinte individuale din mediul rural  sunt 
micile servicii de cartier (magazine mixte , cofetarii , frizerie-coafor , dispensar 

uman , farmacie  , birouri profesii liberale –notar , etc.) , amenajari spatii verzi  in 

aliniament stradal (deschiderile stradale fiind foarte generoase) , realizate prin 

refunctionalizarea partiala a cladirilor de locuit , sau extinderea acestora , cu acces 

stradal 

 

2.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 2 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale în subzonele de locuit L3 , cladiri noi sau extinderi ale 

cladirilor de locuit existente 

– schimbari de destinatie (partiala) ale unor cladiri de locuit in functiuni pentru 

servicii,comert , etc.(complementare zonei de locuit) 
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– amenaj ri spa ii verzi în aliniamentul stradal 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)        Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este  

       permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2)         Schimbarea functiunii (partiala)  cladirilor de locuit se va face cu acordul vecinilor 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu se recomanda  construirea de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit     

 (ex. pensiuni ,Sali pentru nunti) in actuala vatra a satului 

(2) Autorizarea construirii de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit si diferita de 

functiunile complementare enumerate presupune elaboraea unui P.U.Z. si 

obtinerea in prealabil a acordului vecinilor 

2.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 
respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile noi de locuin e se vor amplasa la aliniamentul existent , extinderile 

constructiilor de locuit existente se pot amplasa si retrase de la aliniament , cu 

acordul vecinilor 

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice se vor amplasa pe 

aliniament sau retrase de la acesta , în func ie de necesit ile func ionale ale 
acestora, respectand distantele minime obligatorii fata de cladirile existente atat pe 

parcela cat si cu vecinatatile 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 

(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între fa adele cu ferestre orientate spre limitele de proprietate laterale şi 

limita de proprietate, îngr dit  sau nu. 
– 0,60m între golul care permite privirea pieziş  şi limita de proprietate, îngr dit  

sau nu. 
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– 0,60m fata de limitele laterale daca scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se 

face lateral 

– pe limitele laterale daca scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza in doau 

pante (spre strada si spre curte) , cu acordul vecinilor  

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 
carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)         Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 

uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 

beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare in vechea vatra a satului 

Articolul 16 În l imea construc iilor 



 

77 

(1)    În l imea maxim  admis  în toate U.T.R.-urile expuse în acest capitol este P+M ,  
accidental P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 
– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua (patru )pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 
arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 
  C.U.T. = 0,6 (maxim) 

2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 

terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 
(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 

normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile locuintelor din vatra satului sunt opace spre spatiile publice 

(2) Împrejmuirile pe limitele laterale  din zona cur ilor  vor fi opace . 
(3)       Imprejmuirile din zona gradinilor vor fi transparente , pot deveni opace doar cu 

acordul vecinilor 

(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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TRUPURI   IZOLATE 

 

TITLUL VI. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

LA NIVEL        DE         U .     T .       R .  

 

 

 

 

1. U.T.R. 1 –TR. Izolat  G4 

1.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)        U.T.R. 1  este Satul de Vacanta Groseni 

 

Articolul 2 

(1) Func iunea dominant  a U.T.R. 1 este aceea de zon  pentru locuinte cu specific 

case de vacanta , locuinte individuale , izolate , pe loturi  

(2) Func iunile complementare in zona  de locuinte individuale cu specific case de 

vacanta situate in trupuri izolate in mediul rural , sunt acelea destinate dezvoltarii 

agroturismului ( pensiuni agroturistice cu spatii de cazare , alimentatie publica) ,  

              practicarii sportului (terenuri de sport) ,amenajari spatii verzi 

 

1.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz ri permise 

În U.T.R. 1 este permis  autorizarea lucr rilor cu urm toarele destina ii: 
– locuin e individuale cu specific case de vacanta în subzonele L 

– pensiuni agroturistice 

– spatii verzi , sport , agrement 

– parcaje colective  

– spatii destinate serbarilor traditionale (scene deschise) 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)      Autorizarea lucr rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a re elelor edilitare este  
permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele edilitare. 
(2)      Autorizarea de constructii cu alta destinatie in afara celei de locuit (case de vacanta) 

            se va face cu acordul proprietarilor parcelelor invecinate  

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1) Nu se recomanda  construirea de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit cu 

specific case de vacanta , pensiuni agroturistice 

(2) Autorizarea construirii de cladiri cu alta functiune decat cea de locuit  , pensiuni 

agroturistice si diferita de functiunile enumerate ca ,,permise,,  presupune 

elaborarea unui P.U.Z. si obtinerea in prealabil a acordului tuturor vecinilor 

1.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 
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(1) Orientarea construc iilor având ca destina ia servicii publice se va face cu 
respectarea prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât pentru toate 
înc perile de locuit s  se asigure o însorire minim  de 11/2 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis  autorizarea oric ror 
construc ii şi amenaj ri adiacente drumurilor, cu avizul conform al organelor de 
specialitate. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1),lucr ri de echipare edilitar , mobilier urban, amenaj ri de spa ii 
verzi, cu avizul conform al organelor de specialitate. 

(3) În zona de protec ie a drumurilor este interzis  autorizarea unor construc ii sau 
amenaj ri care prin amplasare, conformare sau exploatare afecteaz  negativ 
desf şurarea traficului rutier sau pietonal. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament  
(1) Construc iile noi de case de vacanta  precum si extinderile constructiilor existente 

se vor amplasa retrase de la limitele de proprietate cu minim 2m   

(2) Anexele gospod reşti ale locuin elor se vor amplasa retrase fa  de aliniament, in 
functie de destinatia lor  

(3) Extinderile construc iilor destinate serviciilor publice  se vor amplasa   retrase de 

la limitele de proprietate cu minim 2m 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime obligatorii fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 

conform Codului Civil, vor fi dup  cum urmeaz : 
– 2,00m între  limitele de proprietate principale ,laterale , posterioare 

(2) Distan a minim  obligatorie între construc iile de pe aceeaşi parcel  va fi  de 3m. 
(3) În cazul construc iilor de utilitate public , distan ele minime între cl diri se 

stabilesc pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor este permis  numai dac  se asigur  acces 

carosabil la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, conform destina iei 
construc iei. 

(2) Stabilirea, condi iilor, a tipului şi a num rului de accese carosabile va respecta 
prevederile Anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism. 

(3)        Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 4,20m 
în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale la drumul public, direct sau prin servitute de trecere, 
potrivit cu destina ia cl dirii. 

(2) Accesele la cl dirile cu func iuni de utilitate public  vor fi conformate astfel încât 
s  asigure accesul persoanelor cu handicap. 

1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent  
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(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 
re elele edilitare existente în zon . 

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 

uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care branşarea consumatorilor necesit  m rirea capacit ii sau lungimii 
re elelor edilitare acest lucru poate fi f cut cu participarea acestora, par ial sau 
integral, în baza unor rela ii contractuale cu Prim ria. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor juridice sau fizice sunt suportate în întregime de investitor sau 
beneficiar. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

 Nu se admit lucrari de reparcelare a parcelelor pentru case de vacanta  

Articolul 16 În l imea construc iilor 
(1) În l imea maxim  admis  pentru case de vacanta , pensiuni , este P+M. 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  aspectul lor exterior nu 

contravine caracterului zonei. Se va urm ri integrarea construc iilor noi din 
urm toarele puncte de vedere: 

– conformarea construc iei : se recomand   şarpant  in doua sau patru pante , 

volume compacte , simple 

– materiale de construc ie utilizate pentru învelitori şi finisaje vor fi cele 
apropiate de traditional : sarpanta de lemn , invelitori din tigla profilata (sau 

solzi) , tencuieli exterioare obisnuite , tamplarii din lemn 

– culorile ansamblului şi ale detaliilor vor respecta valorile locale: culori neutre 
(ocru , gri deschis sau chiar alb) 

– conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor vor fi inspirate din 

arhitectura locala  

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului în P.O.T..: 30% (maxim) 

   C.U.T. = 0,6 (maxim) 

1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi, împrejmuiri 
Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  gradul de dotare cu parcaje 
respect  prevederile anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Se admite realizarea de parcaje, pentru unit ile de utilitate public , amplasate pe 
terenuri apar inând domeniului public, cu acordul proprietarului de teren. 

(3) Autorizarea construc iilor de locuin e este condi ionat  de asigurarea num rului 
normat de parcaje în interiorul parcelei. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
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(1) Se vor men ine actualele spa ii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate 

între trotuare şi rigole. 
(2) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
(3)         Spatiile verzi din zona centrala pot fi mobilate cu mobilier urban 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile caselor de vacanta si pensiunilor vor fi transparente spre spatiile 

publice si  spre vecinatati , vor fi dublate cu gard viu 

(2)        Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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2. U.T.R. 2 –TR. Izolate  A2 , A3 , A4 , B1 , B2  

2.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

            

Articolul 2 

(1)          Func iunea dominant  în U.T.R.2  este  aceea de locuin e individuale , pe loturi , 
cu anexe pentru cresterea animalelor            

(2) Functiunile complementare admise sunt : 

-constructii pentru utilajele agricole , constructii pentru depozitarea cerealelor si a 

furajelor pentru animale  

2.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  

Articolul 3 Utiliz rile permise în U.-T.R. 2 sunt  acelea de locuin e individuale, izolate   

                        

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)        Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor în zona de protec ie a drumurilor şi a 

re elelor tehnico edilitare este permis  cu avizul de in torilor de drumuri şi re ele 
edilitare. 

(2)         Constructiile de locuit existente si anexele acestora pot fi refunctionalizate , 

functiunea recomandata fiind aceea de pensiune agroturistica , cu obtinerea acordului 

proprietarilor de terenuri invecinate si autorizarea constructiilor in conditiile actualei 

legislatii 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

(1)        Autorizarea de constructii cu alta destinatie decat cea de locuit sau pensiune 

agroturistica presupune intocmirea unui P.U.Z. , si obtinerea prealabila a acordului 

tuturor  proprietarilor terenurilor invecinate  

2.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor destinate serviciilor publice se va face cu respectarea 
prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru locuin e va fi astfel realizat  încât s  asigure 
pentru toate înc perile de locuit o însorire minim  de 11/2

 ore/zi la solsti iul de 
iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis , cu avizul conform al 
organelor de specialitate, autorizarea oric ror construc ii şi amenaj ri adiacente 
drumurilor. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), şi cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
lucr ri de amenajare a malurilor şi spa ii verzi, mobilier urban. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament – reglementarile se refera la limite de proprietate  

                                                                           (fiind vorba de trupuri izolate) 

(1) Construc iile ( cladiri de locuit , anexe , pensiuni) se vor amplasa retrase de la 

limitele de proprietate cu minim 5m 
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Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului Civil, vor fi respectate o data cu respectarea conditiilor de retrageri de la 

limitele de proprietate  

 

(2) Construc iile  vor fi amplasate izolat. 

(3) În cazul realizarii de functiuni complementare , distan ele minime între cl diri atat 

pe parcele cat si fata de cladirile situate pe parcelele invecinate ,se stabilesc pe 

baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea construc iilor va fi permis  numai dac  se asigur  acces carosabil 
direct la drumul public, în conformitate cu destina ia construc iei. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale directe la c ile de comunica ie public . 

(2) Accesele la cl dirile de utilitate public  vor fi conformate astfel încât s  asigure 
accesul persoanelor cu handicap. 

2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 

re elele edilitare  

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 

uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) Realizarea re elelor de echipare edilitar  poate fi f cut  cu participarea 

utilizatorilor  în baza unor rela ii contractuale cu de in torii de re ele. 
(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  

ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

  

(1)        Nu se admit lucrari  de reparcelare 

 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
                         Regimul de în l ime maxim  a cladirilor de locuit sau pensiunilor agroturistice  

                          propuse  este de P+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor va urmari integrarea armonioasain sit , fara 
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                         agresiuni asupra mediului natural  existent , realizarea de cladiri cu aspect  

                       arhitectural traditional , materiale locale (piatra , lemn)  

                      

 

          (1)           Conformarea construc iei se va face plecand de la volume compacte , simple 

(2)          materiale de construc ie  vor fi cele utilizate in zona : sarpante din lemn , 

          invelitori din tigla profilata sau solzi , structura din zidarie caramida sau lemn , 

          tamplarii de lemn 

(3)          Culorile ansamblului şi  detaliile vor respecta gama cromatica a cladirilor  
          existente in zonele construite din vatra satului : nuante de ocru , gri , alb 

(4)          conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor , se va realiza  
         in concordanta cu elementele similare ale arhitecturii locale 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii propusi pentru trupurile  izolate care formeaza  U.T.R.2 sunt urm torii: 
 P.O.T. maxim = 25% 

                      C.U.T. maxim = 0,5 

2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se asigur  dotarea cu parcaje 
conform destina iei construc iei. 

. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1) Terenurile situate perimetral incintelor , pe suprafata retragerilor de la aliniament , 

 vor fi amenajate cu spatii verzi , aliniamente plantate. 

(2)       Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze   
func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile cladirilor din U.T.R.2 Trupuri izolate  , pe toate limitele  , vor fi 

transparente. 

(2) Împrejmuirile pot fi dublate cu imprejmuiri din garduri vii 
(3) În l imea împrejmuirilor  va fi de 2m. 

(4)          Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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3. U.T.R. 2 –TR. Izolat  G7 

3.1. Capitolul I - Generalit i  
 

Articolul 1        U.T.R.3 –TR.Izolat  G7 este zona de servicii realizata – Centru de Recreere si 

                         Educare situat in estul localitatii Groseni 

            

Articolul 2 

(1)         Func iunea dominant  în U.T.R.2  este aceea de servicii 
                        

(2)         Functiunile complementare admise sunt : 

-amenajari spatii verzi , terenuri de sport , parcaje , echipare tehnico-edilitara 

amenajari maluri , mobilier urban 

3.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  

 

Articolul 3 Utiliz rile permise în U.-T.R. 2 sunt  legate de profilul serviciilor existente : 

                         -spatii de cazare , alimentatie publica , Sali multifunctionale (conferinte , sport ,  

                         spectacole ,  divertisment ) , anexe ale cladirilor principale 

                        

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)         Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor în zona de protec ie a drumurilor  

        este permis  cu avizul de in torilor de drumuri  
(2)   Autorizarea constructiilor in zona de protectie a retelelor este permisa cu avizul  

 detinatorilor de retele  

(3)   Autorizarea constructiilor in zona de protectie a cursului de apa este permisa cu 

avizul Apele Romane Oradea 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

                         Nu s-au instituit interdictii temporare de construire pentru aceasta U.T.R. 

3.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor destinate serviciilor publice se va face cu respectarea 

prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor pentru cazare va fi astfel realizat  încât s  asigure pentru 

toate înc perile  o însorire minim  de 11/2
 ore/zi la solsti iul de iarn . 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis , cu avizul conform al 
organelor de specialitate, autorizarea oric ror construc ii şi amenaj ri adiacente 
drumurilor. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), şi cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
lucr ri de amenajare a malurilor şi spa ii verzi, mobilier urban. 

Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament – reglementarile se refera la limite de proprietate  

                                                                           (fiind vorba de trupuri izolate) 
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(1) Construc iile se vor amplasa retrase de la limitele de proprietate cu minim 5m 

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Distan ele minime fa  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului Civil, vor fi respectate o data cu respectarea conditiilor de retrageri de la 

limitele de proprietate  

            (2)   Construc iile  vor fi amplasate izolat , distanta intre constructii se va stabili prin 

                         avizul unitatii teritoriale de pompieri 

(3) În cazul realizarii de functiuni complementare , distan ele minime între constructii 
se stabilesc , de asemenea , pe baza avizului unit ii teritoriale de pompieri. 

3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea construc iilor va fi permis  numai dac  se asigur  acces carosabil 
direct la drumul public, în conformitate cu destina ia construc iei. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale directe la c ile de comunica ie public . 

(2) Accesele la cl dirile de utilitate public  vor fi conformate astfel încât s  asigure 

accesul persoanelor cu handicap. 

3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 

re elele edilitare  

(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 
construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 
numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) Realizarea re elelor de echipare edilitar  poate fi f cut  cu participarea 
utilizatorilor  în baza unor rela ii contractuale cu de in torii de re ele. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1)        Nu se admit lucrari  de reparcelare 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
                         Regimul de în l ime maxim  a cladirilor atat pentru cazare cat si pentru servicii  

                         (existente si  propuse)  este de P+1+M 

Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor va urmari integrarea armonioasain sit , fara 
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                         agresiuni asupra mediului natural  existent , realizarea de cladiri cu aspect  

                         arhitectural traditional , materiale locale (piatra , lemn)  

                      

 

          (1)           Conformarea construc iei se va face plecand de la volume compacte , simple 

(2)          materiale de construc ie  vor fi cele utilizate in zona : sarpante din lemn , 

         invelitori din tigla profilata sau solzi , structura din zidarie caramida sau lemn , 

         tamplarii de lemn 

(3)          Culorile ansamblului şi  detaliile vor respecta gama cromatica a cladirilor  
         existente in zonele construite din vatra satului : nuante de ocru , gri , alb 

(4)          Conformarea fa adelor , amplasarea şi dimensionarea golurilor , se va realiza  
         in concordanta cu elementele similare ale arhitecturii locale 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii propusi pentru trupurile  izolate care formeaza  U.T.R.3 sunt urm torii: 
 P.O.T. maxim = 25% 

                      C.U.T. maxim = 0,75 

3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se asigur  dotarea cu parcaje 
conform destina iei construc iei. 

. 

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1)        Terenurile situate perimetral incintelor , pe suprafata retragerilor de la aliniament , 

 vor fi amenajate cu spatii verzi , aliniamente plantate. 

(2)        Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze 

             func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile cladirilor din U.T.R.3 Trup izolat G7 , pe toate limitele  , vor fi 

transparente. 

(2) Împrejmuirile pot fi completate cu garduri vii 

(3) În l imea împrejmuirilor  va fi de 2m. 
(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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4. U.T.R. 3  TR. Izolat N2 

4.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)      UTR 4  , SP  este zona de agrement  propusa in TR.Izolat N2 , situat in estul  

     Localitatii Nermis 

      

Articolul 2 

(1)      Func iunea dominant  în U.T.R.4 : realizare de cabane de vanatoare si pescuit 

     sportiv , terenuri de sport , spatii cazare si alimentatie publica  

(2)      Functiunile complementare admise sunt : 

             - amenajari spatii verzi , amenajari drumuri si trasee turistice 

     - realizare constructii activitati conexe : Sali de conferinte , expozitii , sali de 

sport , foisoare , bucatarii in aer liber ,  

     - amenajari luciu apa , pescarie 

4.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 3 Utiliz rile permise în U.-T.R.4 : -cabane vanatoare si pescuit 

                                                                            -terenuri de sport 

                                                                            -servicii conexe 

                                                                            -trasee turistice pietonale sau de biciclete 

Articolul 4 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1)        Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor în zona de protec ie a drumurilor este  

       permisa cu acordul detinatorului de drum 

(2)         Realizarea de amenajari in zona albiei majore a apelor curgatoare se va face cu  

        avizul Apele Romane Oradea 

(3)         Realizarea de constructii cu alta destinatie in afara celor mai sus enumerate este 

        permisa cu acordul proprietarilor invecinati si elaborarea unui P.U.Z. 

Articolul 5 Interdic ii temporare 

           (1)          Nu s-au stabilit interdictii temporare de construire  

4.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) Orientarea construc iilor destinate serviciilor de cazare se va face cu respectarea 

prevederilor Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism. 

(2) Orientarea construc iilor va fi astfel realizat  încât s  asigure pentru toate 

înc perile de cazare  o însorire minim  de 11/2
 ore/zi la solsti iul de iarn . 

(3)         Orientarea terenurilor de sport se va face conform normativelor  

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice este permis , cu avizul conform al 
organelor de specialitate, autorizarea oric ror construc ii şi amenaj ri adiacente 
drumurilor. 

(2) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza, în afara celor men ionate 
la aliniatul (1), şi cu avizul organelor de specialitate, lucr ri de echipare edilitar , 
lucr ri de amenajare a malurilor şi spa ii verzi, mobilier urban. 
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Articolul 8 Amplasarea fa  de aliniament 
(1) Construc iile  se vor amplasa retrase de la aliniament , cu minim 5m 

 

Articolul 9 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Constructiile se vor amplasa cu o retragere de minim 5m pe conturul parcelelor 

 

(2) Construc iile  vor fi amplasate izolat , distantele intre constructii vor face obiectul 

avizului unitatii teritoriale de pompieri 

 

4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 10 Accese carosabile 

(1) Autorizarea construc iilor va fi permis  numai dac  se asigur  acces carosabil 
direct la drumul public, în conformitate cu destina ia construc iei. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie s  permit  accesul autospecialelor în 
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80m l ime şi 
4,20m în l ime. 

(3)     Se va asigura un acces auto obligatoriu paralel cu valea Barzestilor , drum de 

mentenanta , in Tr. Izolat propus ,  N2 

Articolul 11 Accese pietonale 

(1) Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se asigur  
accese pietonale directe la c ile de comunica ie public . 

(2) Accesele la cl dirile de utilitate public  vor fi conformate astfel încât s  asigure 
accesul persoanelor cu handicap. 

(3)       Se vor realiza  accesuri  pietonale pe laturile paralele cu Vaile Grosenilor , respectiv 

Barzestilor 

4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 12 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai cu condi ia racord rii acestora la 

re elele edilitare  
(2) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  în sistem centralizat, 

construc iile branşate la re eaua de alimentare cu ap  curent  vor fi autorizate 

numai cu condi ia echip rii acestora cu sistem individual de colectare a apelor 
uzate menajere (rezervor vidanjabil). 

Articolul 13 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) Realizarea re elelor de echipare edilitar  poate fi f cut  cu participarea 
utilizatorilor  în baza unor rela ii contractuale cu de in torii de re ele. 

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, realizate pe terenurile proprietate privat  
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de acestea. 

Articolul 14 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie a re elelor de echipare 
tehnico - edilitar  care au utilitate public , acestea apar in domeniului public, dac  
legea nu dispune altfel. 

4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 15 Parcelare 

(1)        Nu se admit lucrari  de reparcelere 

Articolul 16 În l imea construc iilor 
                         Regimul de în l ime maxim  a cladirilor  propuse  este de P+M 
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Articolul 17 Aspectul exterior al cl dirilor va urmari integrarea armonioasa a constructiilor  in  

                         sit , fara agresiuni asupra cadrului natural  existent datorate amplasamentului sau a 

                           unor lucrari de sistematizare verticala 

          (1)           Conformarea construc iilor se va face plecand de la volume compacte , simple 

(2)          Materiale de construc ie  vor fi cele utilizate in zona : sarpante din lemn , 
          invelitori din tigla profilata sau solzi , structura din zidarie caramida sau lemn , 

          tamplarii de lemn 

(3)          Culorile ansamblului şi  detaliile vor respecta gama cromatica a cladirilor  
          existente in zonele construite din vatra satului : nuante de ocru , gri , alb 

(4)          Conformarea fa adei, amplasarea şi dimensionarea golurilor , se va realiza  
         in concordanta cu elementele similare ale arhitecturii locale 

Articolul 18 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii institui i în satele de vacanta care formeaza  U.T.R.2 sunt urm torii: 
 P.O.T. maxim = 25% 

                     C.U.T. maxim = 0,5 

4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 

Articolul 19 Parcaje 

(1) Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  se va asigura dotarea cu 

parcaje conform destina iei construc iilor si capacitatii propuse  

Articolul 20 Spa ii verzi 
(1)        Malurile V ii Barzesti   vor fi amenajate cu aliniamente plantate. 

(2)       Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât s  nu afecteze  
            func ionalitatea c ilor de circula ie rutier  sau pietonal . 
 

Articolul 21 Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile parcelelor din U.T.R.4 Trupul izolat N2   vor fi transparente. 

(2) Împrejmuirile pot fi dublate cu imprejmuiri din garduri vii 

(3) În l imea împrejmuirilor spre propriet i private va fi de 2m. 
(4)         Imprejmuirile nu vor purta panouri publicitare 
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5. U.T.R. 2  TR. Izolate A1 , N1 , B3 , G1 

5.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(2)  U.T.R.5 - GC , din Trupuri izolate se afla dispersata in teritoriu , in trupurile 

izolate cimitire , situate la anumite distante fata de localitatile de baza  , 

numerotate conform planse : 

A1- nord Archis 

N1 – sud Nermis 

B3 – vest Barzesti 

G1 – sud Groseni 

Articolul 2  

(1) Func iunea dominant  în U.T.R.5 este exclusiv de gospod rie comunal , cimitire. 

Articolul 3 În nici una din unit i nu este admis  alt  func iune complementar , decât cea 
dominant  existent . 

5.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 Este permis  utilizarea terenurilor în scopuri legate de actuala lor destina ie. 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii 
(1) Realizarea unor amenaj ri sau construc ii în zona drumului public este permis  cu 

avizul de in torului de drum. 

5.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 6 Orientarea fa  de punctele cardinale 

 Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului. 

Articolul 7 Amplasarea fa  de drumurile publice 

 În zona de protec ie a drumului public este permis  autorizarea lucr rilor de 
echipare edilitar , spa ii verzi, trotuare şi parcaje, cu acordul de in torului de 
drum. 

Articolul 8 Amplasarea în interiorul parcelei 
 Perimetral , pe conturul incintelor unit ilor se va asigura o fâşie de protec ie cu 

l imea minim  de 5m. 

5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 9 Accese carosabile 

 Se vor asigura accese carosabile în interiorul tuturor unit ilor. 

Articolul 10 Accese pietonale 

 Se vor asigura accese pietonale în toate unit ile, conformate, astfel încât s  
asigure si circula ia persoanelor cu handicap. 

5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 11 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  

 Prin grija Prim riei se va asigura posibilitatea racord rii la re elele tehnico - 

edilitare necesare. 
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(1) Pân  la realizarea unui sistem de canalizare menajer  centralizat se se admite 
autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a apelor de 
canal menajer (rezervor vidanjabil). 

5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 12 Parcelare 

(1) Forma şi dimensiunile parcelelor atribuite pentru morminte , cavouri , capele ,se 

vor stabili de c tre Prim rie printr-un proiect de specialitate. 

Articolul 13 În l imea construc iilor 
 În l imea construc iilor se va stabili prin certificat de urbanism. 

Articolul 14 Aspectul exterior al construc iilor 
                         Autorizarea construc iilor  va urm ri ca acestea s  nu altereze prin aspect cadrul  

                         natural si subzonele de locuit din intravilan 

Articolul 15 Procentul de ocupare a terenului 

 Se va stabili de c tre prim rie, pe baza normelor sanitare. 

5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 16 Parcaje 

 În zona spa iului de acces a fiec rei unit i se vor amenaja spa ii de parcare. În 
m sura posibilit ilor, acestea se vor amplasa în interiorul incintelor. 

Articolul 17 Spa ii verzi 
(1) conturul incintelor se va amenaja o fâşie plantat , cu rol de protec ie, cu l imea 

de minim 5m.. 

(2) În interiorul incintelor, se vor rezerva suprafe e destinate spa iilor verzi 

reprezentând minimum 20% din suprafa a incintei. 

Articolul 18 Împrejmuiri 
 Se recomand  realizarea împrejmuirilor transparente, decorative , completate cu  

gard viu , care nu vor purta panouri publicitare  
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6. U.T.R. 6   TR. Izolate  G2 , G5 , G3 , G6 

6.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1 

(1)  U.T.R.6  se afl  dispersata in teritoriu administrativ , in 4 trupuri izolate grupate in  

Nord-estul localitatii Groseni , langa satul de vacanta : 

-G2 , G5 – Rezervoare de inmagazinare a apei potabile 

-G3 , G6 – Captare  apa potabila 

Articolul 2 Func iunea dominant  în U.T.R.6  este exclusiv aceea de echipare tehnico-

edilitar . 

Articolul 3 Func iuni complementare nu se admit. 

6.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 Este permis  autorizarea construc iilor de echipare tehnico - edilitar . 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii 
 În zona de protec ia a drumurilor, autorizarea lucr rilor este permis  cu avizul 

de in torilor de drum. 

Articolul 6 Interdic ii permanente 

 Este interzis  autorizarea unor construc ii cu alt  destina ie decât cea stabilit  prin 
articolul 4. 

6.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  
6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
Articolul 7 Orientarea fa  de punctele cardinale –nu sunt restrictii de amplasare 

  

Articolul 8 Amplasarea fa  de drumurile publice 

 În zona de protec ie a drumului public este permis  autorizarea, cu avizul conform 

al de in torului de drum, pentru urm toarele categorii de construc ii şi amenaj ri, 
– amenaj ri conexe func ion rii drumului public 

– re ele de echipare tehnico - edilitar  

Articolul 9 Amplasarea fa  de aliniament 
 Nu sunt restrictii de retragere fata de aliniament , restrictiile se refera la realizarea 

unor imprejmuiri , limite de proprietate care sa coincida cu zonele de protectie 

sanitara a obiectivelor de echipare tehnico-edilitara  

Articolul 10 Amplasarea în interiorul parcelei 

(1) Cl dirile şi amenaj rile vor fi retrase fa  de limitele laterale şi posterioare ale 

parcelei in conformitate cu zonele de protectie sanitara , conform piese desenate 

 

6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 11 Accese carosabile 
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(1) Se vor asigura accese carosabile direct din drumul public, dimensionate pentru a 

permite accesul autospecialelor în caz de incendiu. 
(2) Num rul acceselor carosabile se stabileşte în func ie de necesit ile tehnologice. 

Articolul 12 Accese pietonale 

 Se vor asigura accese pietonale directe la toate cl dirile, conforme cui destina ia 
lor. 

6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 13 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
  Construc iile fac parte din  sistemul de echipare tehnico - edilitar  a retelelor de 

alimentare cu apa potabila existente. 

 

6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 16 Parcelare 

 În U.T.R.6 nu se vor realiza opera ii de divizare a parcelelor existente. 

Articolul 17 În l imea construc iilor 
 În l imea construc iilor se va stabili prin certificat de urbanism în func ie de 

necesit ile tehnologice. 

Articolul 18 Aspectul exterior al cl dirilor 
La autorizarea construc iilor se va urm ri ca acestea s  nu afecteze vecin t ile 
prin volum, materiale utilizate şi cromatica finisajelor. 

Articolul 19 Procentul de ocupare a terenului 

 În U.T.R. 5 se stabileşte: 
 P.O.T. maxim = 10% 

 C.U.T. maxim = 0,10 

6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 20 Parcaje 

 Nu este necesara realizarea de parcaje  

Articolul 21 Spa ii verzi 
(1) Perimetral incintei, în interiorul acesteia, se va realiza o fâşie plantat  cu rol de 

protec ie cu l ime de minimum 5m.. 
(2) Suprafa a spa iilor verzi va reprezenta cel pu in 20% din suprafa a incintei. 

Articolul 22 Împrejmuiri 
 Împrejmuirile incintei vor fi  transparente , completate cu gard viu , nu vor purta 

panouri publicitare 
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7. CONSTRUCTII   IN  EXTRAVILAN 

7.1. Capitolul I - Generalit i  
Articolul 1        A / Reglementarile se refera la constructiile din extravilan situate in domeniul 

                               silvic , pe terenurile forestiere : 

                  -cabane forestiere , cantoane silvice , fazanerii , pastravarii , adaposturi pentru  

                  animale salbatice , refugii pe traseele turistice , drumuri forestiere  

Articolul 2 B / Reglementarile se refera la constructiile anexe ale exploatatiilor agricole din  

                               extravilan situate pe terenuri agricole : 

                               -stupine , salasuri , saivane , alte adaposturi pentru animale , colne , drumuri  

                                agricole 

Articolul 3 C / Celelalte categorii de constructii in extravilan , conform TITLU V-cap.5.1.    

                               nu fac obiectul acestor reglementari 

7.2. Capitolul II - Utilizarea func ional  a terenurilor  
Articolul 4 Utiliz ri permise 

 În extravilan , pe terenurile forestiere si agricole este permis  autorizarea 

                         construc iilor cu  functiunile mai sus enumerate 

Articolul 5 Utiliz ri permise cu condi ii. 
 Autorizarea construc iilor şi amenaj rilor este permis  cu avizul detinatorului 

terenurilor 

Articolul 6 Interdic ii permanente 

 Se interzice autorizarea construc iilor cu alte destina ii decât cele men ionate la art. 1,2 

7.3. Capitolul III - Condi ii de amplasare şi conformare a construc iilor  

6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 

Articolul 7 Orientarea fa  de punctele cardinale 

(1) În toate unit ile spa iile de depozitare vor fi orientate nordic 

(2) În înc perile destinate caz rii , spatiilor administrative , se va asigura o însorire 
minim  de 11/2

 ore la solsti iul de iarn . 

Articolul 8 Amplasarea fa  de drumurile publice 

(1) În zona de protec ie a drumurilor publice se pot autoriza construc ii sau amenaj ri  
adiacente drumului public, cu avizul detinatorului de drum 

Articolul 9 Amplasarea fa  de aliniament 

(1)         Nu se stabilesc conditii de retragere fata  aliniament 

Articolul 10 Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Amplasarea in iteriorul parcelei se va face prin retragere de la limitele de 

proprietate cu minim 5m 

7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Articolul 11 Accese carosabile 
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(1) Autorizarea construc iilor în toate unit ile este permis  numai dac  se asigur  
acces carosabil direct la drumul public, conform destina iei construc iei. 

Articolul 12 Accese pietonale 

(1) Autorizarea execut rii construc iilor şi amenaj rilor este permis  numai dac  se 
asigur  accese pietonale potrivit cu destina ia cl dirii direct din c ile de circula ie public .. 

7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitar  

Articolul 13 Racordarea la re eaua tehnico - edilitar  existent : 
(1)         Autorizarea construc iilor este permis  numai dac  acestea vor fi echipate tehnico  

- edilitar corespunz tor cu destina ia lor. 
(2)         Se admite alimentarea cu apa potabila in sistem individual 

(3) Se admite autorizarea construc iilor echipate cu sistem individual de colectare a 
apelor uzate (rezervor vidanjabil) 

Articolul 14 Realizarea de re ele tehnico edilitare 

(1) În cazul în care se solicita branşarea construc iilor la retelele publice de alimentare 

cu utilitati , realizarea retelelor se va face cu fondurile investitorilor privati  

(2) Cheltuielile de branşare sau racordare, vor fi suportate de catre investitor 

Articolul 15 Proprietatea public  asupra re elelor edilitare 

 Indiferent de sursa de finan are a lucr rilor de execu ie, re ele tehnico .- edilitare 

 apar in, pe lungimea care are caracter de utilitate public , domeniului public. 

7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construc iilor 

Articolul 16 Parcelare 

(1) Nu se admit opera ii de parcelare 

Articolul 17 În l imea construc iilor 
(1) În l imea construc iilor se va stabili în func ie de necesit ile func ionale  
(2) Num rul maxim de nivele admis este P+M. 

Articolul 18 Aspectul exterior al cl dirilor 

(1) Constructiile se vor realiza din materiale traditionale  : lemn , piatra , invelitori 

tigla solzi sau profilata – sisteme constructive traditionale . Se recomanda 

realizarea de volume simple , compacte –in culori pastelete (ocru , gri , alb) 

sarpante in doua sau patru ape , cu imprejmuiri din garduri de lemn dublate cu 

gard viu 

Articolul 19 Procentul de ocupare a terenului 

 Indicatorii specifici pentru toate unit ile sunt: 
 P.O.T. maxim = 25% 

 C.U.T. maxim = 0,5 

7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa ii verzi şi împrejmuiri 
Articolul 2ö Parcaje 

 Autorizarea construc iilor în toate unit ile este permis  numai dac  se asigur  în 
interiorul incintei num rul de parcaje necesar conform Anexei nr. 5 din 
Regulamentul General de Urbanism. 

Articolul 21 Spa ii verzi 
(1) Se recomand  realizarea perimetral  , în incinte, a unui spa iu plantat cu rol 

decorativ 

Articolul 22 Împrejmuiri 
(1) În l imea  împrejmuirilor este de 2m. 
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(2) Se vor realiza împrejmuiri din gard viu sau transparente pe toate laturile parcelelor 

. 

Întocmit: 
arh. FEIER GEORGETA 


