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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
aferent P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat de imobilul din mun. 
Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter  

 
 

______________________________________________ 
 
I. DISPOZITII GENERALE 

______________________________________________ 

  
 
 1. Rolul regulamentului local de urbanism  
   
 Regulamentul local de urbanism este o documenta!ie de urbanism  cu caracter de 
 reglementare care stabileste regullile de ocupare a terenurilor si de amplasare a 
 constructiilor si a amenajarilor aferente  acestora.  
 

Prezentul  Regulamentul local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevedrile cu 
caracter de reglementare ale  P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat de 
imobilul din mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter . 
   
Regulamentul local de urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea 
executarii constructiilor. pe interg teritoriu ce face obiectul P.U.Z. 
  

 2. Baza  legala a elaborarii 
  

La baza elaborãrii prezentului Regulamentului Local de Urbanism stau :  
-  “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si 
Strategia de dezvoltare spatiala a municipiului Galati “ aprobata prin HCL nr. 
62/26.02.2015, rectificata prin HCL NR. 354/27.07.2017 
- AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 2 / ASMG din 10.04.2019 emis de PRIMARIA 
MUNICIPIULUI GALATI  
 
La intocmirea documentatiei s-au respectat : 
-  REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM (RGU) aprobat prin HGR. 525/27 
iunie 1996.  
Regulamentul Local de Urbanism detaliazã prevederile Regulamentului General de 
Urbanism în conformitate cu conditile specifice terenului studiat.  
- GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL-CADRU 
AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL – INDICATIV GM  - 010 – 2000 aprobat cu 
ORDINUL M.L.P.A.T Nr. 176 / N / 16 August 2000 
- GHID PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR 
LOCALE DE URBANISM  - INDICATIV GM – 007 – 2000 aprobat cu ORDINUL 
M.L.P.A.T Nr. 21 / N / 10.04.2000 
 
Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 
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ulterioare. El intra in vigoare dupa aprobarea sa in Consiliul Local al Mun.Galati si nu 
poate fi modificat decat in conditiile si in limitele prevazute in Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
R.L.U. este elaborat in conformitate cu celelalte acte normative specifice sau 
complementare domeniului, printre care se mentioneaza: 

 Legea nr.350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului  
 Codul civil  
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 

 Ordonanț a de urgenț ă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecț ia mediului, 
cu modificările ș i completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu 
modificările ș i completările ulterioare.  

 Ordonanț a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu 
 modificările ș i completările ulterioare. 

 
 3. Domeniul de aplicare  
 

R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe 
întregul teritoriu al P.U.Z.  

 

 ______________________________________________ 
 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE  OCUPARE AL 
TERENURILOR 
 

 
 

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

 
4.1) Terenul studiat in prezentul P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat 
de imobilul din mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter este 
situat in intravilanul municipiului Galati , in UTR 23 - Zona Mixta - 
Siderurgistilor/Basarabiei . 
 
In conformitate cu AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 2 / ASMG din 
10.04.2019 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI teritoriul care urmeaza sa fie 
reglementat prin PUZ este delimitat de : 
- la nord - strada Tecuci 
- la sud - bloc S6A 
- la vest  - strada 1 Decembrie 1918 
- la est si la sud - alee acces 
 
Zona delimitata prin PUZ - UTR 23.1 - cuprinde imobilul care a generat documentatia 
de urbanism , respectiv vecinatatiele acestuia, asupra carora investitia priopusa 
produce impact.  
 
4.2) Spatiile verzi existente se vor pastra si reabilita  
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4.3)  Depozitarea deseurilor se va realiza in incinta, iar evacuarea deseurilor se va 
face la un interval de timp stabilit prin contract de salubritate incheiat cu o firma de 
specialitate.  
 
4.4)  Serviciile necesare functionarii constructiilor propuse vor fi asigurate astfel incat 
sa nu afecteze circulati pietonala  si auto din zona si sa nu produca niciun fel de 
poluare (chimica, sonora, vizuala) asupra vecinatatilor 

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

  
5.1)  Expunerea la riscuri naturale  
 
Pentru orice construcţie (cu excepţia lucrărilor de apărare şi a împrejmuirilor) aflată pe 
o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, documentaţia 
care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de specialitate 
privitoare la riscurile naturale care vor stabili condiţiile amplasării de noi construcţii, 
precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată 
şi aprobată conform legii.. 

   
Toate constructiile din zona vor respecta normativele tehnice in vigoare conform 
legislatiei romanesti privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor. 
 

5.2) Expunerea la riscuri tehnologice  
Autorizarea executãrii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de servitute si de 
protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electricã, conductelor de apã si 
canalizare, conform arte 11 din RGU , dupa cum urmeaza : 
 

1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum 
si în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie 
electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor 
asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.  

2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de 
procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, 
surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. 

3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept 
scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

 
Delimitarea zonelor de servitude se va face tinand cont de normativele tehnice in 
vigoare si de conditiile impuse prin avizele detinatorilor de utilitati. .  
 
5.3)  Asigurarea echipãrii edilitare 
Echiparea edilitară este ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări care 
asigură in teritoriul localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi 
amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee 
majore de transport rutier, feroviar, aerian au naval, cu respectarea protecţiei mediului 
ambiant. 
 
Asigurarea echipãrii edilitare se realizeaza conform plansei de specialitate ale P.U.Z., 
în functie de necesitãtile de dezvoltare ale  zonei  si ale programelor guvernamentale 
privind modernizarea localitãtilor rurale.  
 
În vederea asigurãrii echipãrii tehnico-edilitare, autorizarea executãrii constructiilor va 
respecta prevederile arte 13 din RGU, dupa cum urmeaza :   
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1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile si destinaţia lor, 
presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depaşesc posibilităţile financiare 
şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau 
care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în 
prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de 
echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. 

 
Orice constructie - în functie de dimensiuni, destinatie sau amplasare fata de zonele de 
echipare tehnico-edilitarã aferentã,  poate fi realizatã numai cu stabilirea, prin contract 
prealabil, a obligatiei efectuãrii lucrãrilor de echipare edilitarã aferentã - partial sau total, 
de cãtre investitor.  
 
În cazul în care cheltuielile pentru echipare tehnico-edilitarã depãsesc posibilitãtile 
factorilor interesati, autorizarea construciei respective poate fi refuzatã de cãtre consiliul 
local.  
 
Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare va respecta prevederile Art. 29 din R.G.U, 
dupa cum urmeaza :  
  

- Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice si alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune 
altfel. 
- Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 
proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 

 Lucrările prevazute la alin. (1) si (2), indifferent de modul de finanţare, intră în 
 proprietatea publică. 

 
5.4) Asigurarea compatibilitatii functiunilor 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită prin PUZ.  
Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul 
localităţii sunt prevăzute în ANEXA. 1 la Regulamentul General de Urbanism.  
 
5.5)  Procentul de ocupare al terenurilor 
Procentul maxim de ocupare aterenurilor se stabileste in functie de destinatia zonei in 
care urmeaza sa fie amplasata constructia si de conditiile de amplasare in cadrul 
terenului si in conformitate cu prevederile din documentatia de urbanism “Actualizare 
Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si Strategia de dezvoltare a 
municipiului Galati”, aflata in curs de aoprobare.  
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 ______________________________________________ 
 

III. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A 
CONSTRUCTIILOR 
 

 

Sectiunea I 
 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

 
Conditiile de amplasare si conformare a constructiilor vor respecta  prevederilor din 
RGU, Codul Civil , si sunt in functie de specificul constructiilor.  

 
6.1)  Orientarea fata de punctele cardinale 
La autorizarea constructiilor se va tine seama, pe cit posibil, de prevederile art. 17 din 
R.G.U. (Anexa 3).  

 
 6.2)  Amplasarea fata de drumurile publice 

Drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate 
categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi 
clasificate tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri 
expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan. 
 
Zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de comunicaţie rutiere ţin seama de 
prevederile OG 43/1997 republicata în 1998  şi H.G. nr. 36/1996, precum şi de 
condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în art. 18 din R.G.U , dupa 
cum urmeaza : 
 
 (1)În zona drumului public se pot autoria, cu avizul conform al organelor de specialitate 

ale administraţiei publice: 
 a) construcţii si instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere şi de 
 exploatare; 
 b) parcaje, garaje şi instalaţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 

funcţiunile complementare: magazine, restaurant etc.); 
 c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau 

alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructura ori 
alte instalaţii sau construcţii de acest gen. 

 (2)În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se inţelege ampriza, 
 fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
 (3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 

respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 
 (4) în sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se inţelege: locuinţe, case 

de vacanţă şi alte construcţii cu character touristic, spaţii de cazare permanentă sa 
temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru 
bătrâni, cămine de nefamilisti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine 
de garnizoană. 

  

 6.3) Amplasarea fata de aliniament   
Prin aliniament se înţelege linia de demarcatie intre domeniu public si domeniu privat. 
Regimul de aliniere este limita conventionala stabilita prin regulamente locale de 
urbanism , ce reglementeaza modul de amplasare al constructiilor, prin fixarea unei 
distante intre fronturile construite si un reper existent (aliniament stradal, axul strazii, 
limita trotuarului, alinierea fatadelor existente, imprejmuiri, etc.)  
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Se vor respecta prevederile art 23 din RGU ;  
 
 6.4)  Amplasarea in interiorul parcelei 

Parcela este suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, 
proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat şi 
care are un numar cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară.  
 
Se vor respecta prevederile art. 24 din Regulamentul General de Urbanism şi din GHID 
PRIVIND ELABORAREA şi APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE 
URBANISM  - INDICATIV GM – 007 – 2000 aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T Nr. 21 / N 
/ 10.04.2000, precum şi Codul civil, art. 461 – 471, art. 590 – 599 şi art. 610 – 614.  
 Art. 24 - RGU: Amplasarea în interiorul parcelei 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 

a) Distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului Civil; 

b) Distanţele minime necesare intervenţiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza 
avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

 
In principal, la autorizarea constructiilor se va urmari :  
 

- Construcţiile se vor amplasa pe parcele în regim izolat, cuplat sau înşiruit, în funcţie 
de specificul zonei şi de prevederile prezentului R.L.U. 

 

- Distanţele clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, precum şi 
distanţele dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă, vor respecta retragerile care decurg 
din necesităţi de igienă (buna iluminare a construcţiilor), în general în funcţie de 
înălţimea construcţiilor. De asemenea, în toate situaţiile se vor respecta retragerile 
definite în Noul Codul Civil care decurg din servituţile de vedere. De asemenea, se  vor 
respecta toate retragerile prevăzute în prezentul Regulament. 
 

-  Condiț iile de amplasare ș i conformare a construcț iilor se vor stabili în funcț ie de 
specificul construcț iilor. 
 
Sectiunea a II-a 

 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
 7.1)  Accesele carosabile  

Se vor respecta :  
- prevederile art. 25 din R.G.U. 
- precizarile  din GHID PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR 
LOCALE DE URBANISM  - INDICATIV GM – 007 – 2000 aprobat cu ORDINUL 
M.L.P.A.T Nr. 21 / N / 10.04.2000 

 - Codul civil, art. 617 – 620.  
 
 Art. 25: Accese carosabile 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. 
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor 
de stingere a incendiilor. 
În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la al. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 
Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la al. (1) se determină conform anexei nr. 4 
la RGU. 
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Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora.   

 
In cazul in care nu se pot respecta aceste conditii se va solicita avizul Unitatii teritoriale 
de pompieri si se vor respecta conditiile impuse de aceasta.  
  
Conform anexei 4 la R.G.U., accesele si traseele carosabile nu trebuie sa fie 
obstrucţionate prin mobilier urban si trebuie sa fie păstrate libere în permanenţă. 

 
 7.2)  Accese pietonale   

Se vor respecta prevederile art. 26 din RGU, precizările din GHIDUL PRIVIND 
ELABORAREA şi APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM  - 
INDICATIV GM – 007 – 2000 aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T Nr. 21 / N / 10.04.2000 
şi Codul civil, art. 617 – 620. 
 
 Art. 26: Accese pietonale 

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 
numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei 
construcţiei. 

 În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces 
pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, 
precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după 
caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, 
potrivit legii sau obiceiului. 

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 
persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform 
legislaţiei în vigoare, în special celor privitoare la accesul neingrădit al persoanelor cu 
dificultăţi de deplasare în clădirile publice şi în spaţiile deschise de interes public. 

 
Sectiunea a III-a 

 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara 
  
La realizarea de retele edilitare in zona studiata in cadrul PUZ se vor respecta 
obligatiile rezultate din aplicarea prevederilor art. 13 si art. 27, 28, 29 din RGU.  

 
8.1)  Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
Conform art. 27 din RGU,  
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi 
de energie electică. 
(2) De la dispozitiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor 
administratiei locale, pentru locuinte idividuale, in urmatoarele conditii :  
 a) realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele 
sanitare si de protectie a mediului; 
 b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia , potrivit regulilor impuse de 
consiliul local, la reteaua de canalizare publica, atunci cand aceasta se va realiza 
(3) Pentru celelalte categoriile de construcţii se poate deroga de la dispoziţiile al. (1) cu 
avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să 
prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se 
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi 
reţele 
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(4) Prevederile al. (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării 
construcţiilor în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 
 
8.2)  Realizarea de reţele edilitare 
Conform art. 28 din RGU,  

 Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după 
caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale. 

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 

 
8.3)  Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
Conform art. 29 din RGU,  

 Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 
serviciul public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă 
legea nu dispune altfel. 

 Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 
proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 

 Lucrările prevăzute la al. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în 
proprietatea publică. 

 
Sectiunea a IV-a 
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor si ale constructiilor 
 
9.1) Parcelarea 
În cazul oricărei parcelări, definită ca operaţiunea de divizare a unor  suprafeţe de teren 
în 4 sau mai multe loturi alăturate, se vor respecta  prevederile art. 30 din RGU şi 
precizările din GHID PRIVIND ELABORAREA şi APROBAREA REGULAMENTELOR 
LOCALE DE URBANISM  - INDICATIV GM – 007 – 2000 aprobat cu ORDINUL 
M.L.P.A.T Nr. 21 / N / 10.04.2000. 
  
 Art. 30 din RGU: Parcelarea: 

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în 
minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un 
număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi 
executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă 
care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului. 

(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este 
permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) Front la stradă de min. 8 , pentru clădiri înşiruite şi de min. 12 m pentru 

clădiri izolate sau cuplate; 
b) Suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi, 

respectiv, de min. 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 
c) Adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei; 

(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în 
prevederile al. (2). 

 
Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 
- sa aiba asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitude) 
- lotul sa aiba forme si dimensiuni care sa permita o amplasare corecta a constructiilor.  
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9.2) Înălţimea construcţiilor 
Se vor respecta : 

- prevederile art 31 din RGU 
- precizarile din GHID 

 

 Art. 31 din RGU: Inaltimea constructiilor 
 (1) Autorizare executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a 
 cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferentele de inaltime sa 
 depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. 
 (2) In sensul prezentului regulament “cladiri imediat inecinate “ sunt cele 
 amplasate alaturat de aceeasi parte a strazii. 
 (3) Fac exceptie de la prevederile alin (1) constructiile care au fost cuprinse intr-
 un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.  
 

 Inaltimea constructiilor se stabileste si pe baza criteriilor de   functionalitate, silueta 
 localitatii, inchiderea campului vizual prin capete de perspectiva, necesitatea obtinerii 
 unor dominante compozitionale etc. 

 
In situatii exceptionale, in functie de destinatie si zona care Ie include, constructiile pot 
avea si inaltimi mai mari cu conditia ca solutiile adoptate sa fie justificabile din punct 
de vedere functional, compozitional-urbanistic etc. 
 
9.3)  Aspectul exterior al construcţiilor 
Imaginea urbană este determinată de compoziţia volumetrică a clădirilor, de finisajele 
exterioare utilizate, de compoziţia urbană a spaţiului (ţesut urban, axe, regim de 
înalţime etc.)  
La autorizarea construcţiilor se vor respecta prevederile art. 32 din RGU privitoare la 
aspectul exterior al construcţiilor. 
 
 Art. 32 din RGU: Aspectul exterior al construcţiilor 

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor 
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al 
zonei. 
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie, aspect 
exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile 
general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 

 
Întrucât aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparţine 
spaţiului public, se va acorda o atenţie specială modului de amplasare si configurare a 
clădirilor adiacente drumurilor publice. 
In scopul evitarii degradarii spatiului public, autoritatile locale vor urmari : 
- modul de amplasare spre strada a anexelor gospodaresti in cazul locuintelor 
- modul de amplasare spre strada a depozitelor si a constructiilor industriale si agricole  
- sa nu fie amplasate constructii cu fatada posterioara spre strada 
- sa nu fie folosite finisaje exterioare care sa degradeze imaginea strazii 
 
Sectiunea a V-a 

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

10.1)  Parcaje 
Parcajele sunt spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv 
pentru adapostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. 
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Pentru un amplasament dat, destinaţia, configuraţia, dimensiunea şi capacitatea unei 
construcţii noi se va stabili ţinând seama şi de obligativitatea asigurării spaţiilor minime 
pentru parcaje / garaje, amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează 
construcţia, corelat cu asigurarea acceselor carosabile şi pietonale.  
 
La configurarea, dimensionarea şi poziţionarea spaţiilor destinate parcajelor auto se vor 
respecta prevederile RGU, art. 33., dupa cum urmeaza :  

 
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 

parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara 
domeniului public. 

 Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru 
spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către 
delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform 
legii. 

 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei, conform Anexei nr. 5 la prezentul regulament. 

 
 10.2)  Spatii verzi  

Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafaţa 
parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, suprafeţe acoperite cu 
gazon, grădini de flori etc. 
Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi 
protecţia mediului. Corelarea se va face ţinând seama de mărimea, funcţiunea 
dominantă a localităţii şi zona geografică în care aceasta este amplasată, în vederea 
evaluării posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimatului urban. 
 
La configurarea spatiilor verzi se vor respecta prevederile art. 34 şi Anexa 6 din RGU.  
 

Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor 
încadrate prin Planul Urbanistic Zonal în categoria zonelor verzi. De asemenea, este 
obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare 
zonă funcţională. 
Pe terenurile private, spaţiile verzi sunt de mai multe categorii: 

-    Grădini de faţadă, care se plantează şi se înierbează în scopul asigurării    
coerenţei estetice vederii din spaţiul public; 
-    Spatii plantate de protecţie şi spaţii plantate pe taluzuri 

În toate cazurile, plantarea va ţine seama de exigenţele de siguranţă ale construcţiilor 
de pe parcela în cauză şi de pe parcelele învecinate, precum şi de necesităţile de 
iluminare ale acestora. 
Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi publice este în sarcina deţinătorului sau 
administratorului fiecărui teren în parte, conform destinaţiei acestora. 
Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte 
împrejmuirea către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, 
ele trebuie să răspundă exigenţelor Codului Civil referitoare la prezumţia de 
coproprietate asupra despărţiturilor comune. 

 
 10.3) Imprejmuiri  

Împrejmuirile reprezintă construcţiile asau amenajările (plantaţii, garduri vii) cu caracter 
definitv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, 
pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate.  
Se vor respecta prevederile art. 35 din RGU :  
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 Art. 35 din RGU: Împrejmuiri 
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor 
categorii de împrejmuiri: 

  Împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia impotriva intruziunilor, separarea 
unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 
 Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor 
aferente clădirilor şi / sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al 
ansamblurilor urbanistice. 

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe 
ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei. 

 
Se  va acorda o deosebită importanţă împrejmuirilor proprietăţilor în zona adiacentă 
drumurilor  publice .  
Împrejmuirile sunt de înteres public pentru că participă la crearea imaginii urbane.  
Nu se recomanda construirea la aliniament a unor garduri opace, mai înalte de 2m; 
este înterzisa împrejmuirea cu sârmă ghimpată către domeniul public. 
Porţile se vor deschide spre incintă. 

 
 _________________________________________________________ 

 

IV. ZONIFICAREA FUNCTIONALA                                                                    
  

 
Terenul studiat in P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat de imobilul din 
mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter constitue subunitatea 
UTR 23.1 care este inclusa in UTR 23 - Zona Mixta - Siderurgistilor/Basarabiei . 
 
Terenul studiat in prezentul PUZ cuprinde o singura subzona functionala :  
Sz 1 - M - zona mixta locuinte/comert/servicii  

 
 _________________________________________________________ 

 

V. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI 
SUBUNITATILOR FUNCTIONALE 
 

 
 SubzoneIe functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni 
 specializate, 

 
Pentru fiecare zona funcionala, prevederile regulamentului se grupeaza in urmatoarele  
capitole, cuprinziind reglementari specifice: 
 
Cap. 1. - Caracterul zonei - generalitati 
art. 1 : Tipurile de zone functionale. 
art. 2 : Functiunea dominanta a zonei. 
art. 3 : Functiunile complementare admise zonei. 
 
Cap. 2 - Utilizare functionalii 
art. 4 : Utilizari perrnise. 
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art. 5 : Utilizari permise cu conditii (Interdictii ternporare).  
art. 6 : Utilizari interzise (Interdictii permanente). 
 
Cap. 3 - Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
art. 7 : Orientarea fata de punctele cardinale. 
art. 8 : Amplasarea fata de aliniament. 
art. 9 : Arnplasarea In interiorul parcelei. 
art. 10: Amplasarea fata de drumurile pub lice. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
art. 11 : Accese carosabile. 
art. 12 : Accese pietonale. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara 
art. 13 : Racordarea la retelele tehnico-edilitare. 
art. 14 : Realizarea de retele tehnico-edilitare. 
 art. 15 : Proprietatea publica asupra retelelor edilitare. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 art. 16 : Parcelarea. 
art. 17 : Inaltirnea constructiilor. 
art. 18 : Aspectul exterior al constructiilor. art. 19 : Indici admisibili: 
art. 19 : Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) - coeficientul de utilizare  a 
terenului (C.UT) 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si impreimuiri  
art. 20 : Parcaje. 
art. 21 : Spatii verzi. 
art. 22 : Imprejrnuiri. 

 
 _________________________________________________________ 
 

V.1.   M - zona mixta locuinte/comert/servicii 
_____________________________________________________________________ 
 
CAPITOLUL I – CARACTERUL ZONEI - GENERALITATI 
 
Sz 1 - M - zona mixta locuinte/comert/servicii se desfasoara pe intreaga suprafata a 
zonei studiate in prezentul PUZ.   
 
Aceasta corespunde cu prevederile din documentia de urbanism - “Actualizare Plan 
Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si Strategia de dezvoltare spatiala 
a municipiului Galati “ aprobata prin HCL nr. 62/26.02.2015, rectificata prin HCL NR. 
354/27.07.2017 . 
 
In conformitate cu aceasta documentatie de urbanism zonele mixte "contin cu 
precadere locuinte, servicii generale si comerciale si echipamente publice destinate 
asigurarii necesarului si deservirii zonelor de locuinte individuale si colective adiacente". 
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Art. 1  - Tipurile de subzone functuionale care se intilnesc in cadrul zonei sunt:  
 
- M - zona mixta locuinte/comert/servicii 
  
Art. 2  - Functiunea dominanta a zonei:  
- Zonele de tip M  cuprind funcţiuni complexe: locuinte, comert, servicii  
 
Art. 3 - Functiuni complementare admise ale zonei sunt:  
- Spaţii plantate şi spatii publice amenajate; 
- Parcaje  
- Servicii si echipamente tehnico -edilitare 
 
 

 CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 

Art. 4  - Utilizarile admise  
 
- locuinte individuale si colective  
- constructii comerciale, cu exceptia celor care comercializeaza materiale de constructii  
- constructii administrative si birouri  
- constructii financiar bancare  
- constructii de cult, cu exceptia manastirilor, schiturilor si cimitirelor  
- institutii, servicii si echipamente publice  
- servicii generale, cu exceptia atelierelor poluante  
- constructii invatamant  
- constructii de sanatate, cu exceptia centrelor de asistenta de specialitate (boli cronice, 
persoane cu dizabilitati, recuperari functionale, centre psihiatrice)  
- constructii de agrement: locuri de joaca pentru copii, parcuri, scuaruri  
- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate  
- spatii publice, pietonale, spatii verzi  
- constructii aferente echipamentelor edilitare  
 
Functiuni existente si mentinute:  
- activitati productive in unitati dispersate  
- activitati agrozootehnice  
- spatii verzi  
- constructii aferente echipamentelor tehnico - edilitare  
- terenuri cu destinatie speciala  
 

 Art. 5  - Utilizari admise cu conditionari 
 
- se recomanda ca in cazul constructiilor de locuinte individuale si colective amplasate 
pe arterele principale (categoria a I-a si a II-a), parterul acestora sa asigure functiuni cu 
acces public- spatii comerciale, expozitionale, etc.;  
- se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor 
edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin 
zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente;  
- se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in 
cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni 
caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni 
publice/ echipamente publice;  
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- pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte 
functiuni decat cea comerciala;  
- pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor 
(individuale si/ sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, 
mirosului si zgomotului.  
 
Art. 6  - Utilizari interzise 
 
Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a 
structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, 
indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute 
in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului 
la strada, construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.  
 
Se interzic urmatoarele:  

 
 

lic sau privat al 
municipiului  

 
 

 
 

 
CAPITOLUL III - CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE  
 
Sectiunea I 
III.1.  Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art. 7  - Orientarea fata de punctele cardinale – se va face conform prevedrilor din m 
R.G.U art. 17 si a Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament (pc. II.6). 
   
Art. 8  - Amplasarea In interiorul parcelei  
 
În cazul investitiilor importante ca:  

birouri, constructii financiar bancare,  
 

mp, regimul de construire se va stabili prin PUD*; cu exceptia investitiilor pentru 
care conform legii specifice/ghid metodologic de elaborare, este necesara elaborare 
P.U.Z.  
 
- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul 
clădirilor cu înălţimi de până la P+4 niveluri şi de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu 
înălţimi de peste P+4 niveluri, cu condiţia respectării distanţei de 5 metri faţă de limita 
posterioară;  
 
- în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate 
dispuse pe ambele limite laterale ale parcelelor până la o distanţă maxim 15,0 metri 
dacă clădirile au până la P+4 niveluri şi de maxim 20,0 metri dacă clădirile au peste 
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P+4 niveluri şi se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel 
puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri;  
 
- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre 
limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură 
se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada 
laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul 
existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o 
distanţă egală cu minim 1/3 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri;  
 
- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase 
faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite 
laterale ale parcelei la o distanţă de nu mai puţin de 3,0 metri pe una din laturi si minim 
2,0 metri pe cealalta; se admit distanţe de minim 2,0 metri la construcţiile având pe 
faţada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activităţi permanente şi deci care 
nu necesită deci lumină naturală;  
 
- în cazul clădirilor izolate, parcelele cu front la stradă cuprins între 12,0-15,0 metri, 
retragerea faţă de una din limitele laterale poate fi de minim 2,0 metri conform Codului 
Civil, cu obligativitatea asigurarii unui acces auto de minim 3,0 metri la curtea din spate. 
Se va evita expresivitatea de calcan prin conformarea volumetrică şi expresia 
arhitecturală;  
 
- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă 
de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; 
în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;  
 
- clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage faţă de limita posterioară a 
parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar 
nu mai puţin de 5.0 metri.  
 
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişă a celei mai înalte 
dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele 
prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie 
pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;  
 
- In cazul in care se concesioneaza un teren in scopul extinderii unui spatiu 
existent , constructia proiectata poate ocupa intreaga suprafataq a terenului 
concesionat 
 
Art. 9  - Amplasarea fata de aliniament -   
Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii cu următoarele condiţii:  
 
- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se 
va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta 
retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidenţiată 
prin clădiri mai noi şi în stare bună;  

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe 
aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire 
monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe 
aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan ;  
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- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la 
aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică 
tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor 
anterioare, de regulă cu 3 -5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-
5.0 metri;  
 
- In cazul extinderii unui spatiu existent se permite depasirea planului fatadei din 
proiectul initial doar la nivelul parterului. Extinderile permise vor fi constructii 
integrate in contextul spatial existent si se vor realiza numai dupa ce regimul 
juridic al terenului va permite acest lucru.  
 
Art. 10 - Amplasarea fata de drumurile publice 
Se vor respect a prevederile art. 18 din RGU si profilele transversale . 
 
Sectiunea II 

     III.2.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor  obligatorii 
 
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 
metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin 
una din proprietăţile învecinate;  

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;  

- în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va 
asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul 
autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu latime minima de 3,0m si inaltime de 3,5m;  

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si 
trebuie sa fie pastrate libere in permanenta;  
 
- In cazul in care un spatiu existent se extinde el va beneficia de accesul auto 
initial.  
 
Art. 12 - Accese pietonale -  
 
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 
cu dificultăţi de deplasare;  
- se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea 
curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.  
 
Sectiunea III 
III 3.  Reguli cu nrivire la echiparea tehnico-edilitara 
 
- toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de 
apă, canalizare;  
 
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente 
care administrează resursele de apă;  
 
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi 
făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;  
 



S.C.  
3D CONCEPT 
S.R.L.   

P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat de imobilul din 
mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  

Pr. nr. 1908 / 2019 
Faza :  PUZ 
 

 

 

   

17 

- se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la 
reţeaua de canalizare;  
 
- noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii 
conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;  
 
- toate reț elele edilitare vor fi amplasate în subteran;  
 
- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia 
mobilă;  
 
- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi 
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau 
industriale;  
 
- în conformitate cu Directivele Europene, in zonele in care exista sistem de alimentare 
centralizata cu energie termica se recomanda ca si noile imobile sa fie racordate la 
acest sistem sau sa foloseasca surse de incalzire regenerabile.  
 
Sectiunea IV 
III 4.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
art. 16 - Parcelare  

pentru construcţii izolate sau cuplate;  
 

municipala/ supramunicipala, importante ca volum sau trafic generat se va elabora 
obliagatoriu PUZ pentru intregul UTR;  
 

oare arhitectural-urbanistica, in cazul operatiunilor de 
comasare/ dezmembrare parcele, constructiile vor mentine trasaturile parcelarului 
existent (deschidere la strada, ritm, etc);  
 

aracteristic 
locuintelor individuale nu este admisa modificarea caracteristicilor parcelarului prin 
comasarea loturilor si constructia unor volume de mari dimensiuni, nespecifice zonei de 
locuinte individuale, cu exceptia parcelelor situate la arterele principale de circulatie 
(categoria a I-a si a II-a), pe o adancime de maxim 30 m fata de front. 
 
In cazul in care se concesioneaza un teren in scopul extinderii unui spatiu 
existent  nu se impune o proportie si/sau o limita de suprafata pentru terenul 
care urmeaza sa fie concesionat.  
 
Art. 17 - Inaltimea constructiilor  
- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate 
suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu 
condiţia retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/atic pe o distanta de 
minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente;  
 
- în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a 
clădirilor printr-un plus de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în 
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planul faţadei a înălţimii maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de 
maxim 15,0 metri de la intersecţie.  
 

 TIP UTR RH niveluri / H maxim 
(meyti la coama/atic) 

 

  min * max 

UTR 23.1 Zona mixta  - Siderurgistilor/Basarabiei 2 / 9 m 5 / 18 m 

 
* Inaltimea minima este prevazuta pentru cladirile amplasate pe arterele principale 
(categoria I-a si a II-a ) - front la strada 
 
Art. 18 - Aspectul exterior al constructiilor - 
- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi 
declarate, se va putea realiza numai în condiţiile legii;  
 
- orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor noi 
construcţii, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, 
necesită studii de specialitate, avizate conform legii;  
 
Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor 
particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate, în ceea ce priveşte:  
 
- volumetria : simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;  
 
- arhitectura faţadelor: armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale 
şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate 
ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a 
balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;  
 
- materiale de construcţie: armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;  
 
- culoare: armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a 
străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;  
- în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile 
clădiri sau pentru intervenţii asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, 
machete);  
 
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false 
mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 
culorilor stridente sau strălucitoare;  
 
- se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea 
vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, 
inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;  
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Art. 19 - Procentul de ocupare al terenului -  
 
. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime) 
 
 TIP UTR Suprafat 

parcela/zona * 
POT CUT 

UTR Zona mixta -   150 - 200 mp 45 1,5 
32 Siderurgistilor /  201 - 500 mp 45 2,5 
 Basarabiei 501 - 1000 mp 70 3,5 
  Peste 1000 mp 80 4,8 
 
P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO 
UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/AMPLASAMENTULUI IMPUN 
ACEASTA.  
PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE 
CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA. 
 
In cazul in care se concesioneaza un teren in scopul extinderii unui spatiu 
existent , constructia proiectata poate ocupa integral terenul concesionat si 
Procentul de Ocupare a Ternului poate fi 100%.  
 
 
Sectiunea V 
III 5.  Reguli cu privire la amplasarea de parcaie. spatii verzi si impreimuiri  
 
Art. 20  - Parcaje -  
Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare, se 
emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 
 

 
Functiune Nr. minim locuri de parcare 

Constructii 
administrative si de 
birouri 

- minim 1 loc parcare la 10-40 salariati si 1 loc suplimentar 
pentru microbuze,  
- un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, 
sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si 
altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale,  
- atunci cand constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii 
destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare 
pentru autocare,  
- 1 loc parcare la 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati 
pentru sediile de partid, sedii de 
sindicate,culte,fundatii,organizatii neguvernamentale, asociatii, 
agentii, sedii de birouri.  

Constructii financiar - 
bancare (sedii si filiale 
de banci, sedii de 
societati de asigurari, 
burse de valori si 
marfuri)  
 

- 1 loc parcare la 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti,  
- in functie de destinatia cladirii, amplasament si capacitate, 
parcajele pentru salariati pot fi organziate impreuna cu cele 
pentru clienti, adiacent drumului public.  
 

Constructii comerciale  
 

- 1 loc parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pana la 400 mp,  



S.C.  
3D CONCEPT 
S.R.L.   

P.U.Z. EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - generat de imobilul din 
mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, parter  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  

Pr. nr. 1908 / 2019 
Faza :  PUZ 
 

 

 

   

20 

- 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de 400- 600 mp,  
- 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de 600 -2000 mp,  
- 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de peste 2000 mp,  
- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa,  
- la acestea se adauga spatiile de parcare/garare a 
autovehiculelor proprii.  

Constructii de cult  - minim 5 locuri parcare  
Constructii culturale  
 

- 1 loc parcare la 50 mp spatiu expunere pentru expozitii, 
muzee,  
- 1 loc de parcare la 10-20 locuri in sala pentru biblioteci, cluburi, 
sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe 
culturale, cinematografe, tatre dramatice, de comedie, de 
revista, opera, opereta, de papusi, sali polivalente 

Constructii invatamant  

 
- 3-4 locuri parcare la 12 cadre didactice,  
- pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea 
constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de parcare pentru 
autocare.  

Constructii de sanatate  
 

- 1 loc de parcare la 4 persoane angajate cu un spor de 10% 
pentru spatiul clinic, spital general, spital de specialitate, 
asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban,  
- 1 loc parcare la 10 persoane angajate pentru alte tipuri de 
unitati sanitare, crese si crese speciale, leagane de copii  

Constructii si amenajari 
sportive; Constructii de 
turism si agrement  

 

- 1 loc parcare la 5-20 locuri pentru complexuri sportive, sali de 
antrenament, sali de competitiii sportive,  
- 1 loc parcare la 30 persoane pentru stadioane, patinoare, 
poligoane penru tir, popicarii,  
- obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare,  
- pentru toate categoriile de construcț ii ș i amenajări de 
agremenet vor fi prevăzute parcaje în funcț ie de capacitatea 
construcț iei, câte un loc de parcare pentru 10-30 persoane,  
- pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 
membri ai clubului.  

Constructii de locuinte  

 
- 1 loc parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu,  
- 1 loc parcare la 2-10 apartamente pentru locuinte colective. 

 
Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există 
norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care 
prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. 
 
Art. 21  - Spatii libere si plantate -  
 
- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;  
- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei 
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  
elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile;  
- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  
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- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:  
 
Functiune  % min spatiu verde din supraf. teren  
Constructii administrative (cu exceptia 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundaţii, organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri)  

15%  

Constructii administrative si financiar-
bancare, respectiv sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, 
fonduri, sedii de birouri  

Spaț ii verzi ș i plantate cu rol decorativ ș i 
de protecț ie 10%  

Constructii comerciale  Spaț ii verzi ș i plantate cu rol decorativ ș i 
de agrement, în exteriorul clădirii sau în 
curț i interioare, 2-5%  

Constructii de cult  Spaț ii verzi ș i plantate, cu rol decorativ ș i 
de protecț ie 20%  

Constructii culturale  Spaț ii verzi ș i plantate, spaț ii de joc ș i 
de odihnă în funcț ie de capacitatea 
costrucț iei 10 - 20%  

Constructii de sanatate  Obligatorii aliniamente cu rol de protectie  
10%  

Constructii si amenajari sportive  30%  
Constructii de locuinte  În funcț ie de tip locuire, dar nu mai puț in 

de 2 mp/ locuitor  

 
Art. 22  - Imprejmuiri -  
 
Se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:  
 
- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălţimea 
de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind 
transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor fi dublate de gard viu; 
poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei 
împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;  
 
- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul 
clădirii principale şi al gardurilor alăturate;  
- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;  
 
- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea de 2.00 
metri;  
 
- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei  
gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.  
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 _________________________________________________________ 
 

VI.     ANEXE  
_____________________________________________________________________ 
 
 
6.1. DEFINIŢII ŞI TERMENI UTILIZAŢI IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL " PUZ EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - 
generat de imobilul din mun. Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2, bl. S6B, 
parter " 
 
ALINIAMENT  - limita dintre domeniul public si domeniul privat 
 
ALINIEREA CLĂDIRILOR  - linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădirilor 
spre 
domeniul public; poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, 
conform prevederilor regulamentului. In cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de 
aliniament, in spaţiul dintre aliniament şi alinierea clădirilor este permisă construirea 
imprejmuirilor, acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota 
terenului. 
 
ARIA CONSTRUITA - aria sectiunii orizontale a cladirii, la cota + 0.00 a parterului, 
masurata pe conturul exterior al peretilor. In aria construita nu intra rezalidurile cu aria 
mai mica de 0.4 mp si nisele cu aria mai mare de 0.4 mp precum si terasele 
neacoperite. 
 
ARIA DESFASURATA - suma ariilor tuturor nivelurilor unei cladiri. In calcul nu se 
cuprind ariile podurilor (cu exceptia mansardelor) si ale subsolurilor tehnice (cu 
inaltimea mai mica de 1.80 m) 
 
ANEXE ALE LOCUINŢELOR - clădiri de mici dimensiuni, realizate independent de 
clădirea principală, destinate garării a 1-2 maşini, adăpostirii animalelor, produselor 
agricole sau altor produse, adăpostirii unor utilaje ce deservesc tehnico-edilitar 
construcţia principală sau desfăşurării unor activităţi de loisir. 
 
BILANT TERRITORIAL - evaluare cantitativa prin care se insumeaza valorile absolute 
si procentuale ale suprafetelor de teren cu diverse destinatii aferente unui teritoriu 
prestabilit 
 
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezintă raportul dintre 
suprafaţa construita desfăşurată a construcţiei (Sd) şi suprafaţa terenului (St). 
 
CUT = Sd / St 
 
In calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi a 
spaţiilor tehnice amplasate in subteran, suprafeţele balcoanelor şi ale teraselor 
deschise şi nici cea a podurilor neutilizabile. 
In cazul mansardelor, se consideră convenţional o suprafaţă egală cu 60% din 
suprafaţa 
nivelului curent. 
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CONSTRUCŢII CUPLATE / INŞIRUITE – construcţii situate pe parcele diferite a căror 
alipire (totală sau parţială) se realizează pe una dintre / pe ambele limite laterale de 
proprietate . 
 
CONSTRUCTII  PROVIZORII - constructii care au durata de functionare limitata, 
prestabilita prin autorizatia de construire. 
 
DOMENIU PUBLIC - apartin domeniului pubic terenurile pe care sunt amplasate 
constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, 
porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fliviilor, cuvetele 
lacurilor de interes public, fundul apelor marine, interioare si al marii teritoriale, tarmurile 
Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, 
monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, 
terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de 
domeniul public, ori prin natura lor, sunt de uz sau interes public.  Domeniul public 
poate fi de interes national, caz in care proprietatea, in regim de drept public, apartine 
statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, deasemenea in regim de drept 
public, apartine unitatilor administrative-teritoriale( judete, municipii, orase, conune). 
 
EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA - modalitate de cedare  a 
dreptului de proprietate privata, constand in trecerea in proprietatea statului, a judetelor 
municipiilor,oraselor sau comunelor, a unor imobile proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice, cu sau fara scop lucrativ, numai in scopul executarii unor lucrari de utilitate 
publica de interes national sau local, dupa o dreapta si prealabila despagubire, conform 
legii. 
 
INFRASTRUCTURA - echiparea tehnica a unei localitatii sau a unui teritoriu cu retele 
tehnice, precum si instalatiile conexe subterane sau supraterane.  Ex: retele si instalatii 
de apa, canalizare, electrice termice, gaze, comunicatii, drumuri, retele stradale, 
sisteme de irigatii etc. 
 
INSTITUTII PUBLICE - constructii si amenajari care adapostesc functiuni si activitati 
destinate utilitatii publice ce pot fi in regim de proprietate publica sau privata. 
 
INTERDICTIE DE CONSTRUIRE - reglementare impusa pentru unele zone sau 
terenuri, care exclude posibilitatea realizarii de constructii si amenajari, continuta in 
documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului si instituita in conformitate cu 
prevederile legale. Intrerdictia poate fi definitaiva sau temporara, in functie de continutul 
si nivelul de aprofundare a studiilor de amenajare.  Zona asupra careia s-a instituit 
interdictia de construire poate fi considerate grevata de o servitute si considerata, dupa 
caz, in registrul cadastral 
 
INĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR -inălţimea maximă, exprimată in metri, măsurată 
intre teren şi punctul cel mai inalt al acoperişului sau limita superioară a parapetului 
terasei. Inaltimea maxima se masoara fata de terenul cu cota maxima de nivel 
 
INĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ - inălţimea maximă, exprimată in metri, măsurată 
in planul faţadei intre teren şi cea mai inaltă cornişă / streaşină a clădirii. 
 
LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI - liniile de demarcaţie intre parcelă şi vecini, 
adiacente aliniamentului parcelei. 
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LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI - linia de demarcaţie intre parcelă şi vecini, 
opusă aliniamentului parcelei. 
 
PARCELARE  In sensul prezentului RLU, parcelarea reprezintă operaţiunea de divizare 
a unor suprafeţe de teren in 3 sau mai multe loturi alăturate, care devin parcele 
cadastrale distincte şi vor fi inregistrate ca atare in Cartea Funciară. 
Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, operaţiunea de parcelare trebuie 
reglementată printr-o documentaţie de urbanism de tip PUZ. 
Părţile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din 
prezentul RLU. 
 
DIVIZARE – operaţiune funciară de divizare a unei parcele in două părţi. Părţile 
rezultate 
constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul RLU. 
Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, acestea trebuie reglementate 
printr-o documentaţie de urbanism de tip PUD. 
 
COMASARE – operaţiune funciară de unire a două sau mai multe parcele intr-o 
singură parcelă. Partea rezultată constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune 
tuturor exigenţelor din prezentul RLU. 
 
PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezintă raportul procentual dintre 
proiecţia la sol a construcţiei (Sc) ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaţa 
terenului (St).      POT(%) = Sc / St x 100 
 
In calculul proiecţiei nu vor fi incluse consolele in afara planului faţadei, balcoanele 
inchise sau deschise şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca streşini, 
copertine etc. 
Curţile de lumină / aerisire cu suprafaţa pană la 2,0 mp inclusiv, intră in suprafaţa 
construită. 
Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT) restul terenului rămane neconstruibil chiar şi in situaţia 
instrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
 
RETRAGERILE LATERALE ALE CONSTRUCŢIILOR – distanţa minimă obligatorie 
măsurată intre construcţie şi una dintre limitele laterale ale parcelei; distanţa se va 
măsura din punctul de pe conturul construcţiei (situat la cota 0,40m faţă de terenul 
amenajat) cel mai apropiat de limita laterală a parcelei. 
 
RETRAGEREA POSTERIOARĂ A CONSTRUCŢIILOR – distanţa minimă obligatorie 
măsurată intre construcţie şi limită posterioară a parcelei; distanţa se va măsura din 
punctul de pe conturul construcţiei (situat la cota 0,40m faţă de terenul amenajat) cel 
mai apropiat de limita posterioară a parcelei. 
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