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      REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
    AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Cap. I  PRINCIPII GENERALE
I.1 Rolul  Regulamentului  Local  de  Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de 

reglementare  care  cuprinde  prevederi  referitoare  la  modul  de  utilizare  al  terenurilor,  de 

realizare şi utilizare a construcţiilor pe zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism ce 

însoţeşte  Planul  Urbanistic  Zonal  explicitează  şi  detaliază  prevederile  cu  caracter  de 

reglementare  ale  P.U.G.-ului.  Cuprinde  norme  obligatorii  pentru  autorizarea  executării 

construcţiilor.  Regulamentul  Local  de  Urbanism  constituie  un  act  de  autoritate  al 

Administraţiei publice locale, şi se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor 

obţinute.

I.2. Cadrul  legal  de  elaborare  a  Regulamentului  Local  de  Urbanism
Regulamentul  Local  de  Urbanism  (R.L.U.)  aferent  P.U.Z.,  se  elaborează  în 

conformitate  cu  Legea  nr.  50/1991  (modificată,  completată  şi  republicată   ca  urmare  a 

O.G.R.  nr.228/2008)  privind  autorizarea  executării  construcţiilor  şi  unele  măsuri  pentru 

realizarea locuinţelor,  cu ordinul M.L.P.T.L.  nr.  91/1991 privind conţinutul  documentaţiilor, 

H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului  General de Urbanism şi ghidul de 

elaborare al R.G.U. aprobat prin ordinul M.L.P.T.L.  nr. 21/N1004/2000  şi metodologia de 

aplicare  a  Legii  nr.  350/2001,  precum şi  celelalte  acte  legislative  specifice  sau 

complementare domeniului, dintre care se menţionează:

•Constituţia României;

•Codul civil;

•Legea nr. 18/1991 privind Fondul funciar;

•Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;

•Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
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•Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului;

•Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

•Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic;

•Legea nr. 84/1996 - privind îmbunătăţirile funciare;

•Legea nr. 106/1996 privind protecţia civilă;

•Legea apelor nr. 107/1996;

•Legea locuinţei nr. 114/1996;

Regulamentul  Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General  de 

Urbanism, în conformitate cu condiţiile specifice zonei.

I.3. Domeniul  de  aplicare 
Regulamentul Local de Urbanism se aplică atât în limita intravilanului fiecărei localităţi 

cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ, sau în porţiuni din teritoriul localităţii 

(P.U.Z. sau P.U.D.).

Studiul de fundamentare şi Regulamentul local de urbanism  pot fi utilizate la:

•eliberarea  certificatelor  de  urbanism  şi  emiterea  autorizaţiei  de  construire  pentru 

obiective din zona ce nu necesită studii aprofundate;

•fundamentarea  solicitărilor  unor  fonduri  de  la  bugetul  statului  pentru  realizarea 

obiectivelor de utilitate publică;

•declanşarea  procedurii  de  începere  a  cauzei  pentru  utilitate  publică  în  vederea 

realizării unor obiective ce implică exproprieri;

•respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile studiului;

•declanşarea unor P.U.D.-uri necesare de detaliere a amplasamentelor.

I.4.      Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

R.L.U. aferent P.U.Z. se aprobă odată cu P.U.Z. prin hotărârea Consiliului Local şi 

constituie act de autoritate al Administraţiei Publice Locale.

Derogările de la  prevederile regulamentului  aferent  P.U.G.  se admit  în cazuri  bine 

justificate,  pe baza unor documentaţii de urbanism , avizate de organismele teritoriale, şi 

aprobate de Consiliul Local.

În activitatea de aplicare a P.U.G. şi R.L.U., emitentul certificatului de urbanism şi a 

autorizaţiei de construire identifică U.T.R.-ul în care solicitantul se înscrie şi extrage în mod 

obligatoriu prescripţiile din R.L.U., privind oportunitatea şi condiţiile de amplasare şi realizare 

ale  obiectivului  propus.  In  cazul  unor  documentaţii  de  urbanism zonale  se  vor  respecta 

reglementările din R.L.U. aferent documentaţiei respective.

2



Cap. II   PRESCRIPŢII LA  NIVELUL TERITORIULUI  CONSIDERAT
       

1. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

II.1.1. Expunerea  la  riscuri  naturale  (art. 10)
Autorizarea  executării  construcţiilor  sau  amenajărilor  în  zonele  expuse  la  riscuri 

naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă, 

unde sunt semnalate zone inundabile, alunecări de teren şi surpări.

Sunt  permise  construcţii  care  au  drept  scop  limitarea  riscurilor  naturale:  lucrări 

hidrotehnice  pentru  atenuarea  şi  devierea  viiturilor,  lucrări  de  combaterea  eroziunilor  şi 

împiedicarea alunecărilor de teren.

Se  admit  construcţii,  cu  condiţia  eliminării  factorilor  naturali  de  risc  prin  lucrări 

specifice, aprobate de autoritatea competentă în protecţia mediului, respectiv Inspectoratul 

de Protecţie a Mediului. Zona nu prezintă riscuri naturale.

II.1.2. Expunerea  la  riscuri  tehnologice  (art. 11)
Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice şi a zonelor 

de servitute şi de protecţie ale sistemului de alimentare cu energie electrică, conductelor de 

gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură, este 

interzisă.

Fac  excepţie  construcţiile  şi  amenajările  care  au  drept  scop  prevenirea  riscurilor 

tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Amplasarea obiectivelor de orice fel în zona conductelor de transport gaze naturale se 

face  numai  în  condiţiile  Normativului  departamental  3915/1994,  şi  cu  aprobarea  R.A. 

ROMGAZ Mediaş. De asemenea, în zona cu linii aeriene de energie electrică, cu tensiuni 

peste 100 volţi sau LEA 20 kV (normativ PE 104).

      În sensul prezentului regulament riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele 

industriale, care prezintă pericol de incendii, explozii , radiaţii, surpări de teren, de poluare a 

aerului, apei sau solului.

II.1.3. Asigurarea  echipării  edilitare  (art. 13)

Autorizarea execuţiei  construcţiilor care presupun cheltuieli  de echipare edilitară ce 

depăşesc  posibilităţile  financiare  şi  tehnice  ale  administraţiei  publice  locale  sau  ale 

investitorilor interesaţi, sau nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, este interzisă.

Autorizarea executării  construcţiilor poate fi  condiţionată de stabilirea în prealabil  a 

obligaţiei  efectuării  în parte sau total  a lucrărilor  de echipare edilitară,  aferente,  de către 

investitorii interesaţi.

3



Sunt asigurate condiţii de racordare la utilităţile din zonă. Autorizarea va fi condiţionată 

de obţinerea tuturor avizelor de la forurile competente.

II.1.4. Asigurarea  compatibilităţii  funcţiunilor  (art. 14)

Asigurarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită prin P.U.G. sau după caz, 

conform altor documentaţii de urbanism elaborate ulterior P.U.G.-lui.

Prin P.U.Z.-ul elaborat zona luată în studiu se va reglementa ca zonă cu funcţiune 

servicii şi  comert fără un trafic intens.

CAP. III     PRESCRIPŢII  SPECIFICE  DE  CONSTRUIBILITATE  

III.1.      Generalităţi

III.1.1.     Caracteristicile parcelei 

Conform necesităţilor tehnologice şi  normelor specifice impuse prin proiectul  tehnic 

incinta beneficiarului satisface suprafaţa necesară. 

III.1.2.    Funcţiunea  predominantă  a  zonei

Locuinţe pe lot individual cu regim mic de înăţime.

III.1.3.     Funcţiunile  complementare  admise  zonei:

•căi de comunicaţie rutiere(accese, platforme, parcaje);

•construcţii aferente lucrărilor tehnico - edilitare, de deservire;

•zone verzi de protecţie.

III.2.  Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei 

III.2.1. Utilizările  permise:

• cele cu caracter de servicii şi comerţ;

• sunt permise amenajări specifice activităţilor din zonă;

• orice  fel  de  construcţii  şi  amenajări,  care  au  ca  scop  diminuarea  sau  eliminarea 

riscurilor tehnologice sau a poluării.

III.2.2. Utilizări  permise,  cu  condiţii:

• construcţiile şi  amenajările care  îndeplinesc  condiţiile  de  realizare  şi  funcţionare 

conform acordului  de  mediu  şi  sunt  compatibile  cu  funcţiunea  stabilită  pentru  zona 

respectivă.

• rezolvarea circulaţiilor şi a echipării tehnico - edilitare 

• respectarea regimului de aliniere stabilit

• Respectarea zonei de protecţie  conform normelor:
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• Ordinul  M.S.  536/1997,  OGR 96/99 privind constituirea  şi  utilizarea fondului  special 

pentru  reducerea  riscurilor  tehnologice  a  utilajelor,  echipamentelor  şi  instalaţiilor 

industriale  art. 1 şi 2; 

• Ordinul  Ministerului  Industriilor  şi  Comerţului  nr.  1587/1997  pentru  aprobarea  Listei 

categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice;

III.2.3.  Utilizări  interzise

• construcţii  şi  amenajări  incompatibile  cu  funcţiunea  dominantă  stabilită  pentru  zona 

respectivă prin P.U.Z.; 

• realizarea unităţilor de producţie cu risc tehnologic şi care generează trafic intens 
aaxfgn
III.3.       Condiţii  de  amplasare,  echipare  şi  conformare  a  construcţiilor 

III.3.1.   Amplasarea  în  interiorul  parcelei
• Construcţiile vor respecta distanţele minime obligatorii impuse de Ordinul  Ministerului 

Sănătăţii pentru aprobarea normelor sanitare nr. 536/1997 art. 11;

III.3.2.    Amplasarea faţă de limitele parcelei şi a construcţiilor între ele

• Distanţele între clădirile de pe aceiaşi parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite 

întreţinerea  acestora,  accesul  mijloacelor  de  stingere  a  incendiilor  şi  utilizarea 

corespunzătoare prin iluminare şi ventilare naturală, însorire, salubritate şi securitate;

• Distanţa  minimă  obligatorie  între  corpuri  va  fi  H/2  (jumătate  din  înălţimea  la  cornişa 

construcţiei celei mai înalte), dar nu mai puţin de 4,0 m.

III.3.3. Accese carosabile

• Se va asigura accesul din drumul public în incintă

• Se va asigura acces pentru intervenţie în caz de incendiu;

• Trebuie să se asigure o circulaţie fluentă pentru toţi participanţii la trafic.

III.3.4. Condiţii de echipare tehnico - edilitară  

 În  funcţie  de  specificul  activităţii  se  vor  stabili  parametrii  de  consum.  Autorizarea 

executării unor construcţii de producţie, care sunt condiţionate de existenţa reţelelor tehnico - 

edilitare, este permisă numai dacă acestea sunt. 

          În ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor tehnico-edilitare pentru investiţia propusă, 

beneficiarul se va  racorda la utilităţile din zonă.

III.3.5.   P.O.T. şi C.U.T.

• procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin P.U.Z.;

• se propune P.O.T.maxim 50,58% pentru incintă;

• indicii  maximi  admisibili  P.O.T.  şi  C.U.T.  se  pot  modifica  cu  avizul  elaboratorului 

proiectului tehnic al investiţiei.
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           III.3.6.  Reglementări cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi,  împrejmuire
 Parcările se vor realiza în afara domeniului public. S-au prevăzut  locuri de parcare, 

conform HG 525/1998, anexei 5 - alin. 12 pe platformele existente în incintă.  Se vor asigura 

cel  puţin  20% din  totalul  suprafeţei  zonei  de  producţie  pentru  zona  verde  de  protecţie, 

conform  anexei  6  a  H.G.R.  nr.  525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  General  de 

Urbanism. 

Înălţimea  construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 

învecinate şi a caracterului zonei (Hmax=10,80 m  cu Hatic=+9,35 m), fără ca diferenţa de 

înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

  Împrejmuiri
       Zona va fi împrejmuită în vederea protejării.

       Împrejmuirile, pe lângă caracterul lor utilitar, de delimitare şi protecţie a incintei, sunt 

de interes public, datorită calităţii de participare la crearea ambianţei.

       Se vor autoriza împrejmuiri opace necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor şi 

separarea unor zone funcţionale, pe laturile laterale şi posterior ale incintei, iar la aliniament, 

pentru a delimita domeniul public de proprietate se va prevede o împrejmuire transparentă. 

Nu  se  recomandă  construirea  la  aliniament  a  împrejmuirilor  opace.   În  zonele  de 

acces se vor prevede bariere sau porţi rulante.

              ÎNTOCMIT,                                          
      arh. Anghel Adriana
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