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REGULAMENTUL  LOCAL  DE  URBANISM 
 

1. INTRODUCERE 

1.1. DATE DE  IDENTIFICARE  A DOCUMENTAŢIEI 

 

Elaborare :            PUZ Construire locuinte,individuale,cuplate, colective  

Proiectant:  S.C. Planproiect S.R.L Brasov 
Beneficiar:  Parge Stefan,Tintea Claudiu-George,Tintea Mirela. . 

Data elaborării: Sept.2020 
Baza legala  Certificatul de urbanism nr.19/23.01.2020. 
Proiect-faza          Documentatie urbanism zonal  PUZ P-04/2020 

Amplasamentul    Campul Vulcanului - Rasnov jud.Brasov 
 

Proiectul  de urbanism-P.U.Z.,,construire locuinte individuale ,colective,,cuplate 
P+E+M”, cu amplasamentul situat in extravilanul  localitatii Rasnov  , pe un teren liber de 
constructii ,fara reglementari urbanistice in suprafata totala de S=24.000 mp. 

Documentatia de urbanism propune reglementarea terenului studiat – prin parcelare 
realizarea  drumului interior  si relatia cu  drumurile majore.pentru realizarea de locuinte: 

 Locuinte individuale; 
 Locuinte cuplate de tip duplex; 
 Locuinte colective  de tip cuplat de mica inaltime  maxim 3 ap/imobil/parcela;  

 

SECŢIUNEA  I 

UITILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI PERMISE 
Se admit edificarea locuintelor  individuale,cuplate  si colective de mica inaltime care  
indeplinesc conditiile prezentului regulament de urbanism: 

 locuinţe individuale,cuplate si colective[max.3apartamente/imobil-parcela 
 regimul de înaltime maxim de P+E+M ; 
 garaje, sere, piscine, chioşcuri de dimensiuni mici  de tip  gradina, pergole cu 

incadrarea acestora in POT adm; 
 spatii verzi amenajate si plantate cu arbori si arbusti cu respectarea codului civil catre 

vecinatate.; 
 circulatii carosabile si pietonale in incinta; 
 parcarea autovehiculelor se admit  si pe dale inierbate; 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI PERMISE CU CONDIŢIONĂRI 
Prestari de servicii nepoluante in conditiile obligatorii de realizare a unui plan 
urbanistic de detaliu cu conditia :  

 sa nu desfasoare activitati  neconforme  care sa genereze un trafic intens auto  pe 
drumul median nou realizat in zona studiata; 

 sa nu polueze  fonic zona de locuire ; 
 sa nu utilizeze pentru parcare circulatia publica ; 
 se admit spatii amenajate in corpul  de cladire de locuit ,numai in urma obtineri unei  

autorizatii de construire pentru  functiuni  compatibile ( profesii liberale –activitati 
intelectuale personale-servicii pentru coafor-frizerie, croitorie, cabinet medical 
compatibil cu servicii aprobate de DSP  si in conditii nepoluante, birou notarial,de 
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afaceri  de consultanta, care nu produc prin activitatea lor aglomerare umana in incinta  
si de trafic stradal-parcarea  auto pe domeniul public, poluare, zgomot.])  
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI  SI LUCRARI  INTERZISE 

 orice alte activitati, amenajari şi constructii decat cele menţionate mai sus; 
 cladiri  sau amenajari pentru spectacole; 
 orice fel de activitaţi industriale; 
 activitati  de servicii şi productie care genereaza zgomot, praf, alte noxe fonice si 

chimice şi/sau care implica un trafic  intens in defavoarea locatarilor din zona, din 
punct de vedere al numarului de vehicule si al frecventei; 

 activitaţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin utilizarea incintei 
pentru depozitare si/sau productie, prin deseurile produse ori prin programul de 
activitate; 

 anexe pentru cresterea animalelor pentru uz propriu  si comercializare ; 
 depozitare en-gross; 
 depozitari  de materiale refolosibile; 
 platforme ocazionale de  colectare a  diverselor deseurilor  urbane; 
 depozitarea  de orice fel  de substante inflamabile sau periculoase.toxice; 
 ateliere de întretinere auto (service  si spalatorii auto); 
 lucrari de terasamente de natura sa afecteze vecinii,domeniul public si constructiile de 

pe parcelele adiacente; 
 orice lucrari de terasament care pot sa conduca scurgerea apelor  pluviale pe parcelele 

vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor catre rigole ; 
 

SECŢIUNEA II- 

CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR 
 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR  

(SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI, ORIENTARE) 
 Parcelele vor respecta formele şi dimensiunile din plansa U0-3 ,,Reglementari 

urbanistice ” din partea desenata U-03; 
 Adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puţin egala cu latimea acesteia cu 

respectarea HG 525; 
 Parcelele ale caror suprafete, forme şi dimensiuni nu se încadreaza in cerintele minime 

cerute prin Regulamentul General de Urbanism, pot deveni construibile numai prin 
comasarea sau asocierea cu una din parcelele invecinate; 

 Orientarea construcţiilor fata  de punctele cardinale se va face astfel încat sa asigure 
însorirea şi iluminatul natural corespunzător normelor sanitare. Legea locuinței nr. 114/1996 
si Ordinul Nr. 119 din 04.02.2014 pentru  Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţa al populatiei. 

Parcelarea : 
 Prin prezentul P.U.Z se propune parcelarea  pentru locuinte individuale pe parcele  cu 
suprafeţa de minim propus  de 500 mp, 2 parcele destinate pentru zona  de protectie  retele  
gaze,  amenajat  ca zona  verde  si o parcela destinata circulatiilor (carosabil, accese la loturi si 
banda zona verde de aliniament stradal) – plansa U-03 
 Parcela este construibilă deoarece: 

 se asigura accesul in zona studiata  din drum  public din cele doua capete a zonei 
studiate; 

 latimea este mai mare de l>14m. 
 asigura echiparea tehnico-edilitara necesara pentru utilitati: apa+canal,energia 

electica,gaze naturale,salubritate]; 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
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 Amplasarea constructiilor fata de drumurile  care  devin drumuri publice se va face cu 
respectarea zonei de protectie corespunzatoare categoriei drumului respectiv,distanta 
din axul  drumului la aliniamentul  parcelei  proprietate  care va fi de  L = 5.50m; 
Cladirile vor respecta alinierea obligatorie din plansa desenata de reglementari 
urbanistice U-03: 

 Retragerea  minima obligatorie locuinte  din ax drum  va fi de L=10.50m. 
 Retragerea de la aliniamentul de proprietate  la  constructii locuinte va respecta 

reglementarile date în plansa desenata U0-3 si va  fi de L= 5.00m  
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI  
POSTERIOARE  ALE  PARCELELOR 
 

Amplasarea cladirilor pe parcela va respecta limita edificabilului dat in plansele 
desenate de reglementari urbanistice U03: 

 Se vor respecta distantele minime intre  limitele laterale si posterioare  intre cladire si 
proprietati vecine; 

 Retragerile fata de limita posterioara a parcelelor vor fi de minim L=5.00m; 
 Retragerile fata de limitele laterale  a parcelelor vor fi de Lst/dr  minim de L=3.5m dar 

nu mai putin de l=H/2 din inaltimea CTA la -streasina constructiei. 
 Se vor respecta retragerile  conform  profile  din plansa  U-03 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE. 
 Nu este permisa  aglomerarea constructiilor in interiorul parcelei,prin amplasarea unor 

constructii  fragmentate si neconforme conceptiei arhitectonice-functionale; 
 In situatii  bine justificate distanta minima libera intre constructii pe aceeiasi parcela va 

fi egala cu jumatatea constructiei celei mai inalte dar nu mai putin de d=3.00m. 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

 Construcţia pe loturi este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile 
publice in cazul studiului  sunt doua strazi care se vor moderniza  DE 45/2 si DE 45/4 
care se vor racorda la drumul median propus  cu latimea L=11.00m din care l=7.00m 
carosabil si trotuare bilaterale l=2.00m ; 

 Toate constructiile ,parcele vor avea prevazute accese pietonale şi carosabile la strada; 
 Se vor prevedea facilitati pentru circulatia persoanelor cu dizabilitati  locomotorii, care 

folosesc mijloace specifice de deplasare,trotuare cu bordure tesite ; 
 Accesele carosabile in incinta  vor avea o latime de lmin.=3.00m, pentru a permite 

interventia mijloacelor de stingere a incendiilor,s.a in caz de situatie de urgenta; 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcajele necesare vor fi realizate în interiorul parcelelor, fara ocuparea spaţiului 

public; 
 Se va asigura un numar de parcaje raportat la functiunea propusa-locuinte, respectand 

normele in vigoare Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități 
urbane - Indicativ  N-P 24-97 - recomadare  min.2 locuri de parcare/parcela  si  cu 
spatiu de manevrare;  
 

ARTICOLUL 10- INALŢIMEA  ADMISIBILA.  
Inaltimea maxima admisa  generata de regimul maxim de inaltime pentru  zona studiata  
este de P+E+M : 

 Distanta adm. de la  cota terenului amenajat CTA la streasina , masurata pe  verticala  
va fi de  h= 7.00m; 

 Distanta adm. de la cota terenului amenajat CTA la coama, masurata pe verticala  va fi 
de  h= 10.00m; 
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 Mansardarea locuintelor va respecta normativul pentru proiectarea mansardelor la 
cladire  de locuit indicativ Np-064/02 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL  EXTERIOR AL CLADIRILOR 

 Aspectul exterior al constructiilor  se va integra in arhitectura  zonala ; 
 Cladirile vor fi construite intr-un stil arhitectural specific, în functie de tipolologia 

constructiilor din zona; 
 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora  si  cu aspectul general al zonei. 
Se vor folosi :  

 Materiale de construcţii durabile-si care sa nu intre în conflict cu peisajul si ambianta 
generala zonala; 

 Finisaje exterioare adecvate functiunii;  
 Fatadele, amplasarea golurilor  raportul intre plin si gol va trebui sa fie în 
 concordanta  cu arhitectura cladirilor din zona care intra in atributia arhitectului 
 proiectant. 
 Nu se vor folosi culori stridente pentru zugraveli  care nu se incadreaza in imaginea 

generala-peisajului local-zonal.  Culori nerecomandate,stridente-saturate de rosu, 
portocaliu,verde,albastru,etc; 

 Se recomandata pentru zugraveli culori deschise pastelate–culoari conform paletelor 
cromatice si mentionate pentru cromatica  fatadelor,timplariei  si  invelitorilor; 

 Se recomanda aplicarea de ancadramente,placaje cu materiale naturale  la fatade-lemnul 
folosirea-pietrei naturale ,scari exterioare tratate cu piatra cu suprafata antiderapanta 
s.a.  

 Se vor respecta culorile mentionate in plansele de arhitectura-specificate de arhitectul 
autor  al proiectului.  

 Se interzice folosirea la  invelitoare: tabla de aluminiu,zincata pentru acoperirea 

cladirilor, garajelor şi anexelor aferente; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA. 
 Realizarea de retele edilitare:  
 Lucrarile de realizare a retelelor edilitare, de racordare si de bransare  la reteaua 
edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar. Conform legislatiei in 
vigoare , retelele edilitare publice apartin domeniului public local. 
 Cheltuielile pentru lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile 
proprietate privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul 
sau beneficiarul interesat. 

 Indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea acestora 
se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea în construcţii, 
precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice.  Proprietatea 
publică asupra reţelelor edilitare: 
1) Reţelele edilitare fac parte , alaturi de reteaua de drumuri si strazi (cu traseele cărora 

sunt asociate ) din categoria utilitatilor aflate in serviciul public. Terenul pe care sunt 
amplasate aparţine , de regula, domeniului public, iar construirea şi întretinerea 
retelelor şi instalaţiilor edilitare publice constituie lucrari de utilitate publică. 

2) Instalatiile si retelele publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unitatilor 
administrativ-teritoriale.  

3) Retelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicatii , fac parte din 
sistemul naţional si sunt proprietatea publica a statului, indiferent de modul de 
finantare. Lucrările de racordare şi bransare la retelele edilitare publice [ apa , 
canalizare, gaze , termice, energie electrica si dupa caz sistemul de telefonie] se suporta 
în întregime de investitor sau de beneficiar şi se executa subteran, in urma obtinerii 
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avizului autoritatii administratiei publice specializate. 
4) Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele publice 

de echipare edilitara  existente in zona in conformitate cu avizele de racordare obtinute 
; 

 
5) Autorizarea executarii lucrarilor de construciii se conditioneaza de prevederea, in 

proiectul propus spre autorizare, a modalitatii tehnice de realizare a utilitatilor; 
6)   Cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice pe masura realizarii 

acestora. In cazul inexistentei acestor retele, utilitatile se vor rezolva printr-o solutie 
provizorie locala, cu obligativitatea racordarilor la retele realizate ulterior cu 
respectarea normativelor in vigoare. 

 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 

 Spaţiile libere  din parcele,vizibile din  drumurile  publice se trateaza ca spatii  verzi  
cu arbusti  cu coronamentul  si inaltime mica[atentie  respectarea codului civil art.613 
cu specificarea distantei  catre vecini. [se poate planta la distanta de la hotar la distanta 
mai mare de d≥ 2m , pomi  de inaltime redusa  si cu coronamentul sa nu treaca de  
hotarul catre vecini]   

 Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda etc. se înierbează si se 
planteaza dupa caz; 

 Procentul minim de spaţiu verde in interiorul parcelei este de p>25%; 
 Pentru siguranţa cladirii, arborii se planteaza la o distanta  de cel puţin  la d=5m de 

aceasta si la d≥2.00m de hotarul vecin; 
 Se va acorda o suprafata de minim p>5% pentru spatiu liber public care  se  va 

amenaja pentru  spatiu de repaus, recreere  si pentru spatiu joaca  copii; 
 

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI 

In conditiile prezentului regulament este permisa autorizarea imprejmuirilor  care    vor 

trebui sa participe la imbunatatirea   aspectului exterior a proprietatii  prin  alegerea 
materialelor de constructie, cat si prin calitatea executiei : 

 La  drumul public  se vor alege solutii transparente de realizare a imprejmuirilor lasand 
vizibila cladirea , inaltimea imprejmuirii hmax.=1.80m din care hmax= 0.50m va fi  un 
soclu de beton aparent sau placat  cu piatra  fatuita,beton aparent. 

 Imprejmuirile  transparente, decorative se pot dubla catre interior cu gard viu tuia, 
bucsus etc ; 

 Lateral si posterior imprejmuirea incintei de comun acord cu vecinii stanga,dreapta 
spate se pot  realiza  imprejmuiri opace necesare pentru protectia impotriva 
intruziunilor si asigurarea  protectiei vizuale  h=1.80m ; 

 Pentru ambele categorii de imprejmuiri , aspectul se va supune acelorasi exigente ca si 
in cazul aspectului exterior al constructiilor; 

 
SECŢIUNEA III. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
 P.O.T.=  35% , pentru constructii de locuit. 

Acesta nu include platformele amenajate la nivelul solului, trotuarele etc. Se va urmari 
ca aceste platforme sa fie permeabile la apele meteorice (se vor realiza din materiale 
locale-sau pavele prefabricate de  beton  cu  interspatii  libere  pentru montaj si 
inierbare.) 
 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
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 C.U.T. = 0.80 pentru constructii de locuit.   
 

 
   Intocmit 

       arh.  Ornstein Emil         2020-R.feb.2021 
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