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Borderou de piese scrise si desenate 

Memoriu de prezentare 

Regulament Local de Urbanism 

PIESE DESENATE :                                      SCARA: 

     

0  - Încadrare în teritoriu                                                                      1 : 5000 

1  - Situaţia existentă                                            1 : 250 

2  - Reglementari urbanistice                                       1 : 250 

2’ - Reglementari -mobilare                                       1 : 200 

3  - Echipare edilitara                              1 : 250 

4  - Proprietate asupra terenurilor                                                    1 : 250 

51 - Plansa analiza situatie existenta      1 : 1000 

52- Plansa analiza situatie propusa      1 : 1000 
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MEMORIU DE PREZENTARE 

1 INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 
 Denumirea lucrării 

INTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DE DESTINATIE CU EXTINDERE SI 
ETAJARE DIN CASA IN CENTRU DE ZI, DE ASISTENTA SI RECUPERARE 
PENTRU PEROSANE VARSTNICE, CANTINA SOCIALA, CENTRU PENTRU 
SERVICII DE INGRIJIRE SI ASISTENTA LA DOMICILIU, 
RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE Loc.  Tarnaveni, intravilan, str. 
Victoriei, Nr. 12, jud. Mures. 

 Beneficiar 
ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ 

 Proiectant general 
SC ARHIMAR PROIECT SRL 

 Data elaborării 
ianuarie 2018 

 

1.2. Obiectul P.U.Z. 
Elaborarea documentatiei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal), 

documentatie ce stabileste reglementarile specifice pentru zona studiata destinata 

schimbarii destinatiei cu extindere si etajare din casa in centru de zi, de asistenta si 

recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, centru pentru servicii de ingrijire 

si asistenta la domiciliu, recompartimentari interioare incluzand cabinete medicale, 

sala gimnastica medicala, sala kinetoterapie, sala terapie senzoriala/relaxare, sala de 

mese, terasa acoperita, grupuri sanitare, etc. 

 

Reglementarile propuse constau in: 

1. modificarea functiunii existente din : 

UTR 1: 

subzona Li => locuinte individuale, dotari aferente, amenajari; 

Regim maxim de inaltime actual = P + M 

POT = max 45%; CUT max = 0.8 

 

in  UTR 1  

-  subzona IS (Subzona institutiilor, serviciilor si dotari sociale).   

POT maxim 60%  si CUT 1.8, regim max. adm. S+P+E. 

1.3. Surse documentare 

           1.3.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior  P.U.Z. 
Anterior PUZ–ului actual a fost elaborat Planul Urbanistic General al orasului 

Tarnaveni aprobat cu HCL 44/2007 in care terenul studiat se afla in  UTR 1 - Zona 
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destinata pentru constructii de locuinte individuale, dotari aferente si amenajari (POT 

max. adm.45%, CUT max. adm.0.8, Regim inaltime P+M. 

Imobilul care face obiectul acestei documentatii conform Certificatului de 

Urbanism nr. 110/24.05.2017  emis de unitatea administrativ teritoriala a orasului 

Tarnaveni se afla in intravilanul orasului si nu este inclus in zona de protectie a 

monumentelor istorice. 

Incinta aferenta imobilului conform Extrasului de Carte Funciara nr. 55465, nr. 

cadastral 55465 a orasului Tarnaveni; are o suprafata de 939 mp.  

Terenul este proprietatea Asociatiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj. 

          1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 
 Studii topografice si operatiuni topo-cadastrale efectuate in vederea intocmirii 

planului de situatie,  

 Studii geotehnice privind: stratificatia terenului, nivelul apei subterane, conditiile 

de fundare, presiune conventionala. 

 Studii de inventariere a reţelelor edilitare  din zona. 

1.3.3. Date statistice 

1.3.3.1. Situatia existenta  
 Suprafaţa zonei studiate:  cca. 939 mp. 

 Regimul juridic: proprietatea Asociatiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic 

Blaj. 

 Regimul economic: UTR 1 – subzona Li - zona destinata pentru constructii 

de locuinte individuale, dotari aferente si amenajari.  
 

 1.3.3.2. Situatia propusa 
 Suprafaţa zonei reglementate:  cca. 939 mp 

 Regimul economic: UTR 1 -  subzona IS (Subzona institutiilor, serviciilor si 

dotarilor sociale – se propune dezvoltarea unui centru de zi, de 

asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, 

centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1.Evoluţia zonei 
Date privind evoluţia zonei 
 Destinatia functionala actuala a terenului situat in UTR 1 este de zona destinata 

pentru constructii de locuinte individuale, dotari aferente si amenajari (POT max. 

adm.45%, CUT max. adm.0.8, Regim inaltime P+M)”conf. PUG aprobat cu HCL 44/2007.  
  Tendinţele de dezvoltare ale zonei sunt :  

   - activitati de locuire 

   - activitati socio- culturale. 

                     -  institutii si servicii 
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  Zona detine potential de dezvoltare atat datorita pozitiei sale în teritoriu cat si 

faptului ca se afla in intravilanul Orasului Tarnaveni, fiind  situat pe Strada Victoriei nr. 12. 

 

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE    

    □   Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii, vecinatati : 
 Ca pozitie fata de localitate, terenul studiat este localizat in  UTR 1 – zona centrala 

a municipiului Tarnaveni, avand ca vecinatati :  

  - la  Nord proprietate privata  

  - la Est domeniul public al orasului Tarnaveni (Str. Victoriei) 

  - la Vest Asociatia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj 

  - la Sud proprietate privata 

Suprafata totala cuprinsa intre limitele descrise anterior este de 939 mp. 

 

□   Analiza situatiei existente : 
Zona studiata este un lot de locuinta cu o cladire veche existenta, regim de inaltime Sp 

+ P, aflat in zona  UTR 1 (zona destinata pentru constructii de locuinte individuale, dotari 

aferente si amenajari (POT max. adm.45%, CUT max. adm. 0.8, Regim inaltime 

P+M)”conf. PUG aprobat cu HCL 44/2007.   

 

Se invecineaza cu locuinte individuale realizate in acelasi regim de inaltime. 

Pentru intreg cvartalui se evidentieaza tendinta de etajare a locuintelor existente, si, sub 

influenta unor cladiri cu servicii de dotari, comert etc. din vecinatate, tendinta de 

refunctionalizare a cladirilor din locuinte in spatii servicii si comert. 

 

 □  Regimul tehnic existent conform PUG: 
 POT max. adm. = 45 % 

 CUT max. adm. = 0.8 

 Hmax = P+M   

- asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special 

- regimul de aliniere a terenului fata de drumurile adiacente: sunt stabilite prin 

PUZ 

- regimul de aliniere al constructiilor fata de drumurile adiacente este stabilit prin 

PUZ  

- regim de inaltime permis: P+M  

- circulatiile carosabile si parcajele : sunt stabilite  prin PUZ; 

- echipare edilitara: retele existente in zona: linie electrica, retea de apa, retea 

de canalizare, retea de gaz 

 
2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

Cu ocazia efectuarii observatiilor directe pe teren si a cotelor topografice de pe 

planul de situatie se constata ca acesta prezinta o panta descendenta, dispre strada 

Victoriei catre spatele terenului, panta constanta de 2.5%. 

Terenul se prezinta stabil, fara forme sau urme de degradare prin alunecare folosit 

actual drept curte imobil existent. 

Terenul cercetat si amplasarea pe acesta a obiectivului proiectat, poate fi urmarit 

pe planul de situatie, scara 1:500, anexat documentatiei. 
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În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de 
umezeală Thortwaite, STAS 1709 /1-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul 
climatic II., caracterizat printr-un indice de umiditate Im = 0 … 20. 
Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.  
Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată 
pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, iar 
intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,0 - 2,4 m/s. 
 

Principalul curs de apa din zona este Tarnava Mica.  

Caracteristicile geofizice ale terenului 
II. Seismicitatea si Conditii de fundare : 

A fost executata o ridicare topografica la scara 1/500 pentru zona aferenta P.U.Z.-ului. 

d) geologia, seismicitatea; 

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS6054-77, este de -0,80÷-0,90 m. 
Din punct de vedere seismic amplasamentul este încadrat în zona de 
macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de 
revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în 
zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare 
ag=0,15.g și d.p.d.v. al perioadei de control (colţ), amplasamentul este caracterizat prin 
Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani. 

 

Strat fundare conform studiului geotehnic : 

- Umplutura nisipoasa prafoasa argiloasa cu resturi de caramida, avand 

Pconv.baza=200kPa 

- Argila (slab coloidala)prafoasa cafenie, plasticitate medie, stare plastic vartos, 

la o adancime de 1.60-2.70m de la cota terenului natural, avand 

Pconv.baza=235kPa 

- Argila coloidala marnoasa galbela cenusie, plasticitate ridicata, stare plastic 

vartos, la o adancime de 2.70-3.80m de la cota terenului natural, avand 

Pconv.baza=241kPa. 

Apa subterana se intalneste la -5.70m fata de cota terenului natural. 

 

  2.4.CIRCULAŢIA 

 In prezent, accesul la parcela se face din Strada Victoriei. 

 Fluxurile de circulaţie pe străzile din vecinatatea amplasamentului sunt moderate 

spre intens, strada Victoriei fiind una din arterele majore de circulatie ale orasului.  

 Pe trama principala de circulatie sunt amenajate spatii de parcare si circulatii 

pietonale. 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

□ Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona 

studiată 

Categorie de folosinta a terenului studiat:   curti constructii si arabil. 

Categorie de folosinta a terenurilor din zona: terenuri pentru construcţii. 

□ Relaţionări între funcţiuni 
Zona este ocupată în mare parte cu construcţii , existând si alte tipuri de functiuni în 

zona: zona de locuit cu functiuni complementare, zona servicii, etc. 
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Gradul de ocupare a zonei cu fond construit – compact pe perimetrul cvartalului 

studiat, in general cladiri cuplate. 

 Asigurarea cu zone verzi 
Zona centrala a cvartalului, constituita din spatele loturilor studiate, este zona de spatii 

verzi gradini etc. asigurand necesarul de spatii verzi. 

 Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau zonele vecine 

Nu este cazul acestor riscuri. 

Probleme de mediu si valorificarea cadrului natural 
 In zona nu exista surse de poluare a mediului inconjurator, terenul din zona 

studiata fiind folosit  in trecut ca teren de gadini si curti constructii, fiind un teren optim 

prin locatie si vecinatate, pentru construirea unui centru de zi pentru batrani.   

  In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a asigura terenuri pregatite, 

pentru o dezvoltare coerenta de zone pentru constructie  este in continua crestere. 

 In vederea crearii unei unitati de imagine de-a lungul  imprejmuirilor se 

recomanda pastrarea unei retrageri de la aliniament. 

Consultarea  populatiei 
 In curs de derulare. 

Prevederi ale PUG – ului 
 In P.U.G.-ul orasului Tarnaveni aprobat cu HCL 44/2007 zona studiata este situata 

in  intravilan in  UTR 1 - Zona destinata pentru constructii de locuinte individuale, dotari 

aferente si amenajari. 

Prin P.U.Z.- ul actual se prevede schimbarea de destinatie cu extindere si etajare din 

casa in centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina 

sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, recompartimentari 

interioare. 

 Calea de comunicatie/acces = strada Victoriei, prezinta un profil corespunzator  

unui sit rezidential urban cu anumite latimi si structuri si infrastructuri rutiere si edilitare. 

 

2.6. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 
 

 Din punct de vedere al modernizări circulaţiei în zona studiată, aceasta se 

desfasoara pe soselele deja existente dispunând de trotuare, spaţii verzi si locuri pentru 

parcarea autoturismelor. 

 Accesul la terenul studiat este direct din strada Victoriei în partea Estica a 

terenului. 

 Circulaţia pietonală se desfasoară pe trotuare amenajate la marginea părţii 

carosabile pe întreaga reţea de alei carosabile. 

 

2.7. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL 

 
 Funcţiunea existenta a zonei studiate este de locuinte individuale, dotari aferente 

si amenajari în cadrul careia se va include un centru de zi pentru batrani (IS subzona 

institutiilor, serviciilor si dotarilor sociale), propus prin PUZ actual. 

 În cadrul temei de proiectare s-a solicitat ca pe terenul studiat să se realizeze un 

centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, 

centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, cu toate dotările necesare 
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desfăşurării activităţilor. Corpul de clădire necesar în buna desfăsurare a activităţilor se 

poate poziţiona pe terenul studiat. 

Obiectivele centrului sunt propuse spre realizare prin PUZ actual  si anume: 

-   Centrul de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina 

sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu „P+M"  

Pornind de la acest principiu compoziţional au fost marcate zona de parcare si 

aleile pietonale la nivelul terenului studiat.  

Întreaga compoziţie arhitecturală se doreste a fi una unitară, drept urmare 

regimul  de inaltime va fi de S + P+ E.  

Retragerea fata de aliniament a constructiilor a fost propusa conf. plansei 

Reglementari urbanistice si anume : fata de limita de proprietate est retragerea fata de 

aliniament va fi de 2.82 m, 

Distantele cladirii fata de limitele de proprietate sunt urmatoarele: 

- pe latura de nord 0.00 m; 

- pe latura de est 2.82 m; 

- pe latura de sud 6.34 m; 

- pe latura de vest 2.52 m 

 
 Indici tehnici propusi: 

suprafaţa totală a terenului 939 mp(conf. CF). 

Pentru subzona IS se propun urmatorii indicatori urbanistici :  

P.O.T. max. adm. = 60 % 

C.U.T. max. adm. = 1.8  

 Regimul maxim de înălţime al construcţiilor = S + P+ E.  

 

Bilanț teritorial zona studiată 

Nr. 

Crt. 

Teren aferent Existent Propus 

mp % mp % 

1 Suprafata totala teren 939 100 939 100 

1 Suprafata construcții 244.10 26.00 531.60 56.61 

2 Platforme in incinta 314.00 33.44 323.90 34.49 

4 Spații verzi  380.90 40.56   83.50 8.90 

 Total 939.00 100.00 939.00 100.00 

 

 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE ALIMENTAREA CU APA SI 

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE 
  

Alimentarea cu apa – se realizeaza din reteaua de apa existenta a orasului 

Tarnaveni aflata in vecinatate printr-o conducta de distributie principala cu Dn=125mm. 

(bransament existent). 
Canalizarea - Apele menajere aferente obiectivelor din zona studiata deverseaza in 

reteaua de canalizare  centalizata a orasului Tarnaveni. (bransament existent) 
Alimentarea cu energie electrica 

Alimenatarea cu energie electrica se realizeaza prin racordarea la reteaua  existenta in 

zona. (bransament existent) 
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Incalzirea 
Incalzirea obiectivului  se va face prin intermediul unor centrale termice proprii care 

va functiona pe combustibil Gaz.  

Salubritate 
Colectarea deseurilor menajere se va face de catre firma de salubritate a orasului 

pe baza de contract. Deseurile medicale aferente procedurilor preconizate vor 

respecta fluxul sanitar si se vor colecta separat, urmand a fii depozitate in container 

special si preluate de firma de profil pe baza de contract. 

3.7. PROTECTIA MEDIULUI 
 Schimbarea vechii folosinte a terenului prin PUZ actual, cu functiunea de subzona 

institutiilor, serviciilor si dotarilor sociale dispersate in afara zonei protejate nu conduce la 

o crestere a factorilor de risc intr-o posibila poluare.  

Solutiile de echipare moderne si solutiile ecologice preconizate penru realizarea 

termosistemului cladirii vor facilita  o relatie « buna » a obiectivului propus cu factorii de 

mediu, ducand la reducerea emisiilor de gaz si la un meanagement eficient al 

deseurilor produse. 

 Prin Regulamentul de urbanism, beneficiarii obiectivelor propuse vor fi obligati sa 

colecteze in pubele si sa faca contractul cu o firma de salubritate pentru deseurile 

menajere, plastic, metal, sticla, etc. 

 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
  Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea unor noi trasee 

de strazi sau largirea profilului transversal – in zonele unde profilul stradal nu este asigurat 

– se impune rezervarea suprafetelor de teren necesare pentru dezvoltarea stradala.  

NU ESTE CAZUL 

 

4. CONCLUZII 
 In urma analizei situatiei existente si a prevederilor PUG existent, precum si a 

tendintelor naturale de dezvoltare manifestate, in perimetrul studiat se contureaza un 

centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, 

centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, care vor deservii populatiei din 

zona.  

Obiectivele propuse spre realizare vor fi : 

- Centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina 

sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu „P+M”  

Planul Urbanistic Zonal va fi cuprins in cadrul P.U.G.-ului la actualizarea acestuia. 

 

          Întocmit: 

              arh. Mirea Iulian Ilie 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  

AFERENT P.U.Z. 

 “INTOCMIRE P.U.Z. - SCHIMBARE DE DESTINATIE CU EXTINDERE SI 

ETAJARE DIN CASA IN CENTRU DE ZI, DE ASISTENTA SI RECUPERARE 

PENTRU PERSOANE VARSTNICE, CANTINA SOCIALA, CENTRU PENTRU 

SERVICII DE INGRIJIRE SI ASISTENTA LA DOMICILIU, 

RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE” 

 
MUN. TARNAVENI, STR. VICTORIEI NR. 12, JUD. MURES 

 

I. CONTINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

1. Dispozitii generale 

2. Rolul R.L.U. 

3. Baza legala a elaborarii 

4. Domeniul de aplicare 

 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR  
 

5.  Reguli cu privire la pastrarea integritatii  mediului si protejarea patrimoniului  

natural si  construit  

6.  Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 

7.  Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii  

8.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  

9.  Reguli cu privire la echiparea edilitara 

10.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii  

11.  Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri  

 

 

III.  ZONIFICAREA  FUNCTIONALA 
 

12.  Unitati si subunitati functionale  

 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE  
 

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
 

Unitatea teritoriala de referinta actuala  - UTR TAA – zona teren agricol – faneata in 

extravilan. 
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CAP. I  -  DISPOZITII GENERALE 

 1. Rolul Regulamentului local de urbanism 

1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentatie care cuprinde 

prevederi referitoare la modul de utilizare a  terenurilor, de realizare a constructiilor si 

amenajarilor aferente zonei studiate amplasata in localitatea Tarnaveni, Str. Victoriei 

nr. 12, jud Mures. 

 

1.2. Regulamentul local de urbanism ce însoteste Planul Urbanistic Zonal 

explicitează si    detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.-ului. 

 

1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al 

administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor 

obţinute în  conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata.  

 

1.4. Prevederile prezentei documentaţii aplică concepţia generală care a stat 

la baza Planului Urbanistic Zonal cu respectarea avizelor şi aprobarilor la care a fost 

supus P.U.G. 

 

1.5. Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in 

spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificari 

ale Planului Urbanistic Zonal si, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se 

poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare  pe care a urmat-o 

si documentatia initiala. 

1.6. Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului 

general de urbanism in conformitate cu conditiile specifice zonei studiate. 

 

1.7. In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau prevederile cuprinse 

in toate documentatiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate si 

aprobate conform legii pina la data elaborarii PUZ-ului . 

 

1.8. Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu 

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare 

a terenurilor, de realizare a constructiilor si de utilizare a amenajarilor  aferente zonei 

de studiu destinată, prin prezenta documentaţie. Zona de studiu este situată in, 

intravilanul localitatii Tarnaveni, ce face parte din unitatea teritoriala de referinta 

UTR 1 – subzona Li - Zona destinata pentru locuinte individuale, dotari aferente , 

amenajari. 

 

1.9. Zonele definite in cadrul actualului P.U.Z  pentru terenul studiat vor fi: 

- zona dotarilor social (subzona IS) : 

- pentru institutii, servicii si dotari sociale  

1.10. Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal si 

explicitează, prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.-ului şi ale 

Regulamentului General de Urbanism. 

 

1.11. Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme 

juridice si tehnice care stau la baza elaborarii planului urbanistic zonal si a 

regulamentului local de urbanism. 
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1.12. Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al 

administratiei publice locale si se aproba de catre Consiliul Local pe baza avizelor 

obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si modificata 

conform Lege 453/2001. Prevederile prezentei documentatii aplica conceptia 

generala care a stat la baza Planului Urbanistic General, cu respectarea avizelor si 

aprobarilor la care a fost supus P.U.G. 

 

1.13. In cazul in care legile, reglementarile si normele urbanistice care vor fi 

adoptate ulterior vor contine prevederi susceptibile sa schimbe unele prevederi ale 

acestui regulament este obligatoriu ca procedura de modificare sa urmeze aceeasi 

cale de avizare si aprobare ca si prezentul P.U.Z. si R.L.U. 

 

 

2. Baza legala 

 2.1 La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism stau: 

 Legea nr. 50/1991  privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor (republicata) ; 

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 si Ghidul 

de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T.  nr. 21/N/10.04.2000 

 Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si 

continutul documentatiilor, precum si celelalte acte legislative specifice sau 

complementare domeniului. 

 Legea 350/2001 actualizata in 2017 si legea 50/91 actualizata in 2017. 

 Reglementarile cuprinse in P.U.G. si in prevederile regulamentului local de 

urbanism aferent P.U.G.-ului aprobat, precum si în celelalte acte legislative 

specifice sau complementare domeniului. 

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului 

urbanistic zonal elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCURESTI indicativ GM 

010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000. 

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

de urbanism pentru zone construite protejate – proiect, elaborat de Institutul 

National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

URBANPROIECT BUCURESTI indicativ GM 011-2000, octombrie 2000. 

 Reglementarile cuprinse in P.U.G., si in prevederile regulamentului local de 

urbanism aferent P.U.G.-ului aprobat, precum si celelalte acte legislative 

specifice sau complementare domeniului. 

 

Articolul  3. Domeniul de aplicare 

3.1. Regulamentul local de urbanism stabileste normele obligatorii pentru 

autorizarea executarii, modificarii sau demolarii constructiilor. 

3.2. Prezentul Regulament se refera la terenul aflat in vestul satului Drimbar din 

comuna Ciugud, si care in prezent are functiunea de zona industriala, depozitare. 

3.3. Definirea zonelor din cadrul P.U.Z.: 

- domeniul public, reprezentat de drumurile existente in zona ; 

- domeniul privat, reprezentat de terenul pe care se va construi o baza sportiva, 

specifica zonei SP – spatii plantate, sport, agrement. 
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II  REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A  TERENURILOR 

4.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural 

construit. 

4.1. Se interzice amplasarea in zona a unor activitati generatoare de poluare de 

orice fel: a solului, subsolului, apelor si aerului. 

Nu se admite amplasarea constructiilor generatoare de risc tehnologic (incendii, 

explozii ).  

4.2. Asigurarea compatibilitatii activitatiilor 

 Autorizarea executarii lucrarilor de reparatii, modernizari, recompartimentari si 

refunctionalizari se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre functiunile din 

aceeasi cladire si din cladirile invecinate. 

 Nu sunt permise functiunile definite la art. 4.1 si 4.2. 

 

5.Reguli cu privire la siguranta constuctiilor si la pastrarea interesului public. 

 5.1. Materiale si tehnici de lucru utilizate la constructiile noi.    

    

 Constructiile vor fi realizate din materiale durabile, incombustibile.  

 Finisajele interioare si exterioare vor putea fi realizate din materiale moderne cu 

conditia executarii cu materiale de buna calitate si cu executie de calitate. Se va avea 

in vedere asigurarea eficientei energetice a cladirilor nou proiectate. 

5.2. Siguranta si stabilitatea constructiilor 

 Se interzice demolarea de pereti chiar si subtiri, crearea de goluri in zidurile 

interioare si exterioare, demolarea unor elemente din structura sarpantei sau orice alte 

modificari ce ar putea afecta stabilitatea constructiilor.  

Oricare din modificarile enumerate mai sus se pot autoriza si executa doar pe baza 

unei documentatii avizate de catre Inspectoratul de Stat Pentru Calitatea in Constructii. 

5.3. Lucrari de organizare de santier 

 Lucrarile de organizare de santier vor fi rezolvate pe terenul proprietarului. 

Constructorul va fi amendat pentru depozitarea de materiale pe domeniul public, 

pentru murdarirea sau degradarea domeniului public. 

 Pentru perioada cat se foloseste trotuarul sau strada pentru lucrari de organizare 

de santier, constructorul va obtine autorizatie de la Primarie si va fi obligat la plata unei 

taxe de autorizare de utilizare a domeniului public.  

 

5.4. Lucrari ce se pot executa fara autorizatie de constructie: 

 - reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, terase, invelitori atunci cand nu se schimba 

forma acestora si materialele din care sunt executate; 

 - reparatii si inlocuiri de tamplarie interioare si exterioare daca se pastreaza forma 

golurilor si a tamplariei; 

 - zugraveli si vopsitorii interioare; 

 - zugraveli si vopsitorii exterioare daca nu se modifica elementele de fatada si 

culorile  cladirilor situate pe artera principala de circulatie; 

 - reparatii si modificari la instalatiile interioare;  

 - montarea aparatelor individuale de climatizare sau contorizarea consumurilor 

de utilitati; 
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 - reparatii si inlocuiri de pardoseli;  

 - reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare: tencuieli, placaje si altele 

asemenea, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive. 

           5.5. Cerinte privind izolarea fonica  

In cazul in care in acelasi imobil se afla spatii cu destinatie diferita se vor lua masuri de 

protectie fonica a diverselor activitati. Aceleasi masuri se vor lua in cazul separarii intre 

spatii cu alta destinatie. 

 Masurile de protectie fonica vizeaza elementele de plenseu, de pereti 

compartimentare intre functiuni diferite, cat si izolarea instalatiilor comune ce ar putea 

transmite zgomotul. 

 

5.6. Apararea interesului public  

 Este interzisa amplasarea de constructii private pe domeniul public sau realizarea 

de iesituri ale constructiilor in domeniul public mai mult dacat permite codul civil. 

  
Articolul 6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

6.1.Amplasarea faţa de aliniament. 

În sensul prezentului Regulament, prin aliniament se întelege, retragerea 

constructiilor fata de limita de proprietate la strada, lateral sau spate. 

Fata de acest aliniament cladirile vor fi amplasate respectandu-se aliniamentele 

cladirilor existente in zona studiata. 

6.2. Înalţimea construcţiilor. 

Construcţiile nou propuse votr avea un regim maxim de inaltime S + P + E. 

Articolul 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

7.1. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai daca exista 

posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute. 

Caracteristicile acceselor trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a 

incendiilor. 

Articolul 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

8.1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa in urmatoarele conditii: 

- la toate constructiile se va realiza o solutie de echipare in sistem centralizat care 

sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului (Ordinul nr. 536 / 1997), precum 

si prevederile Codului Civil ; 

Articolul 9.  Reguli cu privire la forma şi dimendiunile terenurilor pentru construcţii. 

9.1. Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren. 

Documentaţia de parcelare se execută de către un topograf autorizat, se avizează de 

către O.C.P.I. şi de către Primărie şi se întăbulează ca atare în cartea funciară. 

Parcelarea unui teren nu se poate face decât cu autorizarea prealabilă a autoritaţii 

municipale. 

9.2. Condiţii de parcelare.  

Proprietarul va accepta alinierea şi lărgirea de stradă impusă de Primărie pe baza 

planurilor de sistematizare. 

 Proprietarul va accepta condiţiile de construcţie, funcţiuni, înalţimi prevăzute în 

prezentul Regulament. 

 
Articolul 10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri,. 
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10.1. Împrejmuirile vor fi realizate de fiecare pentru jumătate din lungimea 

gardurilor comune la buna întelegere cu vecinul. În cazul divergentelor se aplică 

prevederile Codului Civil. 

10.2. Împrejmuirea se execută pe terenul propriu, cu stâlpii pe terenul propriu şi cu  

scurgerea apelor de pe gard pe terenul propriu. 

Imprejmuirile vor fi decorative la strada de 0.40 m parte opaca pana la 1.20 m si 

de 1.80 – 2.00 m intre proprietati. 

10.3. Parcaje, garaje.   

Autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie necesită spaţii de parcare 

se emite numai dacă se asigură pe terenul propriu. 

Suprafeţele ocupate la sol de parcaje  nu se iau în calcul la stabilirea procentului 

de ocupare a terenului. 

Suprafeţele ocupate la sol de garaje  se iau în calcul la stabilirea procentului de 

ocupare a terenului. 

10.4. Spaţii plantate  

Pomii plantaţi in zona cu interdictie de construire, vor trebui să aibă coroana în 

întregime în curtea proprietarului. În fiecare primăvara proprietarul este obligat să taie 

crengile ce depăşesc limita proprietăţii. 

10.5. Depozitarea şi colectarea gunoiului. 

Trebuie să existe un spaţiu amenajat pentru păstrarea pubelei de gunoi. Nu se 

admite folosirea altor corpuri de depozitare a gunoiului decât pubelele autorizate de 

către firmele colectoare. 

Locul de amplasare a depozitelor de reziduri menajere se va alege astfel încât să 

nu se producă disconfort vecinilor.  

 

 

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA 

11. Unitati si subunitati functionale 

 

Se mentine UTR 1 – reglementat prin PUG municipiu Tarnaveni. 

 

In cadrul UTR.1 se stabileste(detaliaza) urmatoarea zona functionala: 

- subzona IS– institutiilor, serviciilor si dotarilor sociale, in regim de inaltime de S + P + E; 

 

IV. PREVEDERI  LA NIVELUL UNITATILOR  SI SUBUNITATILOR  FUNCTIONALE  

Plansele care cuprind delimitarea si repartitia unitatilor teritoriale de referinta in 

teritoriu fac parte integrantă din Regulamentul local de urbanism aferent  P.U.Z .-ului de 

fata. 

Stabilirea U.T.R.- urilor  s-a facut in cadrul proiectului P.U.G. TARNAVENI  aprobat cu 

HCL 44/2007 si se preiau ca atare, dar se detaliaza pe unitati si subunitati functionale. 

Aceasta este: 

 

V. UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA 

12.  U.T.R.- 1 - Zona centrala  – ZONA  LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTIILOR, 

SERVICIILOR SI ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE  

 

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-a mentinut unitatea teritoriala de referinta:  

UTR.1  –  zona locuintelor individuale, dotari aferente si amenajari  
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Subzona IS – Subzona institutiilor, serviciilor si dotarilor sociale 

 

1. Generalitati  

 1.1 Tipurile de zone functionale :  

- subzona institutii., servicii si dotari sociale; 

1.2. Functiunea dominanta a zonei: locuinte individuale instititii, servicii si dotari 

sociale 

 

2. Utilizare functionala pentru Subzona IS 

  

2.1.  Utilizari permise. 

Sunt admise urmatoarele utilizari: 

- spaţii pentru instituţii, servicii asistenţă socială. 

 

2.2. Utilizari permise cu conditii  

- anexe ale fuctiunii principale.  

 

2.3 Utilizari interzise: 

- activitati generatoare de poluare de orice fel, a solului, subsolului,  apelor si 

aerului; 

- activitati industriale; 

- activitati generatoare de risc tehnologic ( incendii, explozii ); 

- activitati ce necesita un volum de transport de peste 50 mc/ saptamana. 

    

3. Conditii de amplasare si configurarea constructiilor 

 3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

In sensul prezentului Regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul 

privat si domeniul public. 

Fata de acest aliniament cladirile vor fi amplasate retrase cu 0.82 m  conform 

plansa Nr.2  Reglementari urbanistice. 

Fata de limitele laterale  si posterioare ale parcelei, cladirile se vor amplasa,  conf. 

Plansa 2’ Reglemnetari urbanistice – Mobilare. 

 

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Se vor autoriza doar constructiile ce au autorizat accesul direct sau prin servitute 

la un drum public. 

Accese carosabile 

- constructia va avea prevazute accese carosabile care sa respecte normele 

tehnice; 

- in interiorul parcelei se vor prevedea spatiile de parcare necesare, pentru a 

evita parcarea autovehiculelor pe drumurile publice; 

- accesele vor fi directe. 

Accese pietonale 
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- se vor prevedea accese pietonale la constructie; se vor prevedea facilitati 

pentru circulatia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de 

deplasare. 

 

3.3. Reglementari pentru cai  de comunicatie rutiera  Cr 

Prin amplasare si functionare constructiile nu vor afecta buna desfasurare a 

circulatiilor pe caile rutiere in conditii optime de capacitate, fluenta si siguranta. 

Se interzice a se realiza orice constructie care prin amplasare, configuratie sau 

exploatare impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe 

drumuri si vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise in zona de siguranta 

si protectie a drumului cu exceptia celor care le deservesc. 

Accesul in zona studiată se realizează direct din Strada Victoriei. 

 

3.4.  Reguli cu privire la echiparea edilitara; 

- la toate constructiile se va realiza o solutie de echipare in sistem centralizat care 

sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului ( Ordinul nr. 536 / 1997 ), precum 

si prevederile Codului Civil ; 

- indepartarea apelor uzate menajere se va face,  prin racordarea  la sistemul de 

canalizare centralizat al localitati; 

 

3.5.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii; 

Toate constructiile si amenajarile necesare se vor realiza in limita teritoriului propus 

pentru zona de construire , conform propunerilor din P.U.Z., cu rezolvarea regimului 

juridic conform prevederilor legale. 

POT - reprezinta raportul dintre suprafata construita la sol si suprafata lotului. 

Suprafata construita la sol reprezinta aria sectiunii orizontale a cladirii la cota ±0,00 

a parterului, masurata pe conturul exterior al peretilor. 

 

Autorizarea lucrarilor de constructii, extinderi, supraetajari, modernizari, este 

permisa cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca 60% (POT 

max. ) 

CUT - reprezinta raportul dintre suma suprafetelor desfasurate ale tuturor nivelelor 

supraterane si suprafata totala a terenului. 

Coeficientul de ocupare a terenului nu va depasi valoarea de 1.8 ( CUT max. )  

H maxim = S + P + E. 

 

 3.6.  Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri. 

Zonele verzi din fata si spatele constructiilor vor putea fi plantate cu arbori 

ornamentali si/sau pomi fructiferi. Pomii plantati vor trebui sa aiba coroana in intregime 

in curtea proprietarului. In fiecare primavara proprietarul este obligat sa taie crengile ce 

depasesc limita proprietatii. 

Imprejmuirea se executa pe terenul propriu, cu stalpii si cu scurgerea apelor de 

pe gard pe terenul propriu. 

 

 

                          Intocmit, 

                                                                           arh. Mirea Iulian Ilie 
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