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3.1.3 Amplasarea față de căi navigabile existente şi cursuri de apă potențial 
navigabile 

3.1.4 Amplasarea față de căi ferate  
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IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL SUBUNITĂȚILOR 
FUNCȚIONALE DIN ZONA STUDIATĂ 
 

SzSPD - subzona mixta servicii, productie , depozitare  

SzL- subzona locuinte  

SzS – subzona speciala - unitate militara 

SzCR--subzona circulatii rutiere 

SzSV - subzona spatii verzi (de aliniament) 

SzSp - subzona spatii de protectie  

SzTE-  subzona constructii tehnico edilitare 

 

ANEXE  
Definiții și termeni 

 Condiții de protecție ale rețelelor tehnico-edilitare 
 -Rețele de alimentare cu apă și canalizare 
 -Rețele de alimentare cu energie electrică 
 -Rețele de alimentare cu gaze naturale 
 -Transporturi rutiere 
 -Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.-  

HALA METALICA PRODUCTIE SI DEPOZITARE P+1 

 
 

I.PRINCIPII GENERALE 

1.1. 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 a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor şi amenajărilor 
aferente zonei de studiu propusa .  

-Prescripțiile (permisiuni si restrictii) cuprinse in RLU, sunt obligatorii pe intreg 
teritoriul ce face obiectul PUZ. 

- Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal şi 
explicitează, detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z. 

-  Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al 
administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local. Dupa 
aprobare, PUZ/RLU aferent devine baza legala care reglementeaza modul de 
construire din zona. 

-Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în 
spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor 
modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi, implicit, ale Regulamentului Local 
de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - 
aprobare, pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

-RLU se aplica, in cazul de fata, la zona studiata in suprafata de 35243,00 mp 
(3,5243 ha). 

 

1.2. Baza legală a elaborarii 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismuluicu 
modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

• Ghid privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al P.U.Z. 
aprobat cu ordinul MLPAT nr.l76/N/16 august 2000 - Indicativ GM - 010 - 
2000; 
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• Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea si aprobarea 
Regulamentelor Locale de Urbanism; 

• Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, 
actualizat; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii; 
• Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea legii nr10/1995 

privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea  legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a V-a -Zone de risc natural; 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 

• Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
• Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean si 
local, 

• Legea nr. 24/2007 (republicata), privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul localitatii. 

• H.G.R. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

• H.G.R. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare sî conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de 
teren si inundaţii; 

• H.G.R nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
pubiică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
• Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 
• Ordinul nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; 
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
• Ordinul ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
• H.C.L. nr. 62/2015, privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM Şl STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ A 
MUNICIPIULUI GALAŢI; 

• Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea metodologiei de 
informare şi consultare a publicului în elaborarea si revizuirea planurilor 
de amenajarea teritoriul ui şi de urbanism; 

• HCL NR. 477/31-10-2019 privind locurile de parcare pentru constructii 
noi in municipiul Galati 



[Tastaţi text] 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
BACALU D. MIHAI PUIU 
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2 
TEL 00 40 749 061 898 

E-mail: p.bacalu@gmail.com 

 

 
 

 

10 

•  H.C.L. privind aprobarea P.U.Z. CARTIER TRAIAN NORD - 
MUNICIPIUL  GALATI 

 
1.3. Domeniul de aplicare 

 
-Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent 

cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor din 
intravilan. PUZ propus studiaza o suprafata care se află in intregime in 
intravilanul Municipiului Galati. 
   -Regulamentul local de urbanism se aplică în procesul de elaborare, avizare 

și aprobare a PUZ-  HALA METALICA PRODUCTIE SI DEPOZITARE P+1, 
precum și în procedura de emitere a certificatului de urbanism și în activităţile 
de proiectare, autorizare şi realizare a construcţiilor şi amenajărilor, amplasate 
pe orice categorie de terenuri, din zona studiată prin PUZ, potrivit legislației în 
vigoare (se exceptează construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi 
special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege). 
-Limita zonei studiate prin PUZ (Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1) 

este figurata in plansa Reglementari urbanistice – zonificare functionala. În 
cadrul acestei zone s-a realizat o împărțire pe subzone, în funcție de 
destinația terenurilor/terenurilor: 

 

SzSPD - subzona mixta servicii, productie , depozitare  

SzL- subzona locuinte  

SzS – subzona speciala - unitate militara 

SzCR--subzona circulatii rutiere 

SzSV - subzona spatii verzi (de aliniament) 

SzSp - subzona spatii plantate de protectie  

SzTE-  subzona constructii tehnico edilitare 

 

II.REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR  
 
2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea 
patrimoniului natural și construit  
 
2.1.1. Terenuri agricole din extravilan– aria studiata este situată integral in 
intravilanul municipiului Galați.  
 
2.1.2 Terenuri agricole din intravilan  
 
-Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este 

permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, 
cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament. 
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-De asemenea, autorizarea construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan se 
face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea 
raţională a terenurilor  

-Ocuparea raţională a terenurilor se va realiza în baza următoarelor principii: 

 amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare 
aferente acestora în ansambluri compacte; 

 dreptul de folosire echitabilă şi asigurarea bunei vecinătăți; 

 reducerea impactului asupra mediului și folosirea eficientă a resurselor 
prin folosirea de soluţii, servicii sau tehnologii eco-inovative; 

 asigurarea capacității de adaptare la provocările sociale, economice şi 
fizice; 

 promovarea calității arhitecturale; 

 reducerea consumurilor de energie; 

 asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite; 

 securitatea şi salubritatea publică; 

 adaptarea la capacitatea infrastructurii de transport existentă; 

 regularizarea parcelelor și asigurarea condițiilor de echipare a terenurilor, 
inclusiv prin utilizarea unor măsuri de compensare; 

Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din 
circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 

 
Utilizări admise 
 
Toate tipurile de construcţii şl amenajări care îndeplinesc condiţiile impuse 

de lege şi de prezentul RLU. 
 
Utilizări admise cu condiţii: 
 
-Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice 

separat  de  cel al apelor uzate menajare .  
 
Utilizări interzise 
 
-Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publica 

prin documentatii aprobate se interzice autorizarea construcțiilor cu caracter 
definitiv, pentru alte obiective; 

-Se interzice  amplasarea  de  obiective  şi  desfăşurarea  de  activităţi  cu  
efecte negative asupra mediului. 

-În perimetrul P.U.Z. nu se vor realiza obiective noi care intră sub 
incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
 
2.1.3. Suprafețe împădurite– nu este cazul  
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2.1.4. Resursele subsolului– nu este cazul  
 
2.1.5. Resurse de apa și platforme meteorologice– nu este cazul  
 
2.1.6. Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate  
 
Zona naturală protejată este o suprafaţă delimitată geografic, cu elemente 
naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită 
în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare şi cuprinde rezervații 
științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale și parcuri 
naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii etc. 
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, 
raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatica etc. - depreciază 
valoarea peisajului este interzisă.  
Arealul analizat nu se suprapune pe o zona protejata. 
 
Utilizări admise 
 
-Lucrări de utilitate publică de interes naţional sau local, autorizate în cazuri 
excepţionale în condiţiile Legii nr. 18/1991 (republicată). 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
Autorizarea executării construcţiilor în ariile naturale protejate, parcuri naționale, 
rezervații naturale, rezervații științifice și alte zone naturale protejate delimitate 
potrivit legii, se face cu avizul conform al autorităților publice responsabile cu 
domeniul protecției mediului, precum și cu avizul custozilor ariilor naturale 
protejate, după caz; 
 
Utilizări interzise 
 
Construcţiile şi amenajările care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu 
regim special de protecţie (arii naturale protejate etc.) Interdicţia se poate stabili 
în urma studiilor de impact, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
urgență 195/2005 privind protecţia mediului. 
 
2.1.7. Zone construite protejate – nu este cazul  
 

2.2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului 

public 

 

-Conform P.U.G. Municipiul Galaţi, acordarea dreptului de construire prin 
schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este condiţionată 
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de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi a echipamentelor tehnice 
necesare funcţionării coerente a zonei. 
-Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în 
zonele de siguranţă ale altor funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de 
servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze 
naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor 
lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în 
vigoare. 
- Instalarea panourilor de afisaj sau de publicitate stradala se va face cu 
respectarea reglementarilor ''Regulamentului privind publicitatea stradala in 
Municipiul Galati''. 

 
2.2.1 Expunerea la riscuri naturale 
 
- În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţeleg: 
instabilitate taluzuri (tasări, alunecări de teren, ravene), zone cu risc de 
inundabilitate şi risc potențial de inundabilitate (delimitate cf. studiilor de 
specialitate, a hotărârilor consiliului judeţean), cu avizul autoritatăților 
publice competente. 
- Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la 
riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor 
acestora, este interzisă. 
 
2.2.2 Expunerea la riscuri tehnologice 
 
-Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, 
precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare 
cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, căilor de 
comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisă. 

 
2.2.3 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice 
 
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot 
genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat 
şi aprobat conform prevederilor legale. 
 

2.2.4 Asigurarea echipării edilitare 

În conformitate cu competenţele legale, autorităţile administraţiei publice locale 
sunt obligate să asigure corelarea dezvoltării localităţilor cu programele de 
dezvoltare a echipării edilitare, condiţionate de posibilităţile financiare de 
executare a acestora. La elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUZ 
sau PUD se va ţine seama de condiţiile impuse de operatorul de servicii pentru 
extensiile, mărirea capacităţii sau înlocuirea reţelelor de apă-canal. 
 
Utilizări admise 
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-realizarea de infrastructura edilitară cu capacitate corespunzătoare, pentru care 
există surse de finanţare asigurate de administraţia publică, de investitorii 
interesaţi sau care beneficiază de surse de finanţare atrase potrivit legii. 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
- 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; 
- În cazul unor investiţii (parcelări, construcţii de mari dimensiuni, etc.) ce pot 
antrena după sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitară, pe care 
autoritatea publică locală sau investitorul nu le pot acoperi din bugetul lor, iar 
lucrările nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat sau de alte surse de 
finanţare, autorizarea executării construcţiei nu se va face decât după 
asigurarea surselor de finanţare necesare; 
- Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe imobile grevate de 
zonele de protecție ale rețelelor edilitare (sistemelor de alimentare cu energie 
electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare) se va face doar 
cu avizul deținătorilor de rețele; 
 
Utilizări interzise 
 
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, 
presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi 
tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care 
nu beneficiază de fonduri pentru echiparea edilitară este interzisă. 
 
2.2.5 Asigurarea compatibilității funcțiunilor 

 

Utilizări admise 
 
- Se admite autorizarea directă pentru construcțiile care respectă condiţiile de 
amplasare în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţilor, așa cum sunt 
prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul General de Urbanism din 1996 
(actualizat). 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
- Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării 
compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, 
conform prezentului regulament de urbanism; 
- În cazul juxtapunerii unor functiuni partial compatibile/incompatibile se va 
prevedea o zona de protectie; mărimea zonei de protecție depinde de 
reglementări tehnice specifice (de exemplu zone de protecție sanitară, distanțe 
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de protecție la incendiu, perdele verzi de protecție etc) sau de criterii ce țin de 
imaginea urbană. 
 
Utilizări interzise 
 
- Pentru parcelele pe care există, la momentul aprobării prezentului regulament, 
utilizări care nu sunt admise prin prezentul regulament, nu sunt permise 
construcţii sau amenajări care au ca rezultat creşterea suprafeţei utile destinate 
acestor utilizări. 
 

2.2.6 Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a 
terenului 
 
-Prin procentul de ocupare a terenurilor și coeficientul de utilizare a terenului, se 
vor asigura condițiile de dezvoltare urbană durabilă. 
 
2.2.7 Lucrări de utilitate publică  
 
-se vor realiza conform planselor aferente prezentului PUZ. 
-Utilitatea publică se declară în conformitate cu prevederile legii. Declararea 
utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi 
condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a 
teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se 
intenţionează executarea ei. 
-Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea 
statului, municipiului, judeţului sau a persoanelor fizice ori juridice, cu 
schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând, după caz, 
exproprieri sau instituirea unor servituţi de utilitate publică. 
-Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi 
studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se 
face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, 
aprobate conform legii. 
-Folosirea temporară sau definitivă şi scoaterea temporară sau definitivă a 
terenurilor din circuitul agricol se fac în conformitate cu prevederile legale. 
-Autorizarea executării lucrări de utilitate publică se face pe baza documentaţiei 
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii. 
Utilizări admise 
-Toate categoriile de lucrări de utilitate publică cuprinse în documentaţii de 
urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate în condiţiile legii. 
Utilizări admise cu condiții 
-Construcţiile cu durată limitată de existenţă (provizorii); 
-În zona de siguranţă şi protecţie aferentă infrastructurii feroviare este interzisă 
autorizarea lucrărilor de construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin 
amplasare, configuraţie sau exploatare afectează buna desfăşurare, organizare 
şi dirijare a traficului sau prezintă riscuri de accidente; 



[Tastaţi text] 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
BACALU D. MIHAI PUIU 
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2 
TEL 00 40 749 061 898 

E-mail: p.bacalu@gmail.com 

 

 
 

 

16 

-Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate 
pentru lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulaţii auto sau pietonale, 
modernizarea intersecţiilor şi realizarea parcajelor. În cazul terenurilor 
proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenţii de mai sus, în 
vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se 
vor efectua intervenţii de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo 
unde este cazul), conform legislaţiei specifice în vigoare (legea. nr. 255/2010 şi 
legea. nr. 33/1994); 
-Toate studiile de specialitate care au ca obiectiv lărgirea unor străzi, realizarea 
unor noi circulaţii auto sau pietonale, modernizarea intersecţiilor şi realizarea 
parcajelor se vor elabora luând în considerare căile de comunicaţie pe toată 
lungimea lor şi ambele fronturi ale acestora; 
-În zonele destinate reconfigurării și reamenajării, în vederea realizării 
obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se vor efectua 
intervenții de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde este 
cazul), conform legislației specifice în vigoare: 

 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică, 
republicată. 

-În zonele de protecție ale rețelelor edilitare, instalarea mijloacelor de publicitate 
se va face cu avizul deținătorului rețelei respective. 
Utilizări interzise 
-Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în 
planuri de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism, pentru realizarea de 
lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
 
III. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
3.1.1 Orientarea față de punctele cardinale 
 
-Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor și 
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale. Pentru toate categoriile 
de construcţii comerciale se recomandă orientarea astfel încât să se asigure 
însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. 
 
3.1.2 Amplasarea față de drumuri publice 
 
-Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de 
protecţie. 
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-Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive 
ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, 
şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă. 
-Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a 
amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru 
plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului 
ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. 
-Zonele de protecţie sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a 
zonelor de siguranţă până la marginea zonei drumului, fiind necesare protecţiei 
şi dezvoltării viitoare a drumului. 
-Zonele drumurilor sunt stabilite în funcţie de categoria şi amplasarea acestora. 
-Terenurile cuprinse în zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor 
juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate cu obligaţia ca 
acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudcii drumului sau derulării în 
siguranţă a traficului. 
-În dreptul obiectivelor speciale, elementele căilor de comunicaţii se stabilesc 
conform cu reglementarile impuse de autoritatile centrale interesate. 
 
Utilizări admise 
 
-Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în 
baza planurilor urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor 
specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie; 
-Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale 
drumurilor publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările 
urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea 
volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea 
parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi 
exploatare; 
-Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei 
pe drumurile publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. 
Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi 
semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
(1) În zona drumului public (ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție) 
se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei 
publice: 
• construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere 
şi de exploatare; 
• parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie 
(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
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-Lucrările autorizate în zona drumului se vor realiza numai conform avizului 
organelor de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea normelor 
tehnice de proiectare, construcţie şi exploatare; 
- În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi 
sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor 
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de 
construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare (-conducte de 
alimentare cu apa şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri 
ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen), inclusiv pentru traversarea de 
către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare 
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare; 
 
Utilizări interzise 
 
-Orice construcţii care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice 
sau prezintă riscuri de accidente, vor fi interzise în zonele de siguranţă şi 
protecţie a drumurilor.  
 
3.1.3 Amplasarea față de căi navigabile existente şi cursuri de apă 
potențial navigabile -nu este cazul 
 
3.1.4 Amplasarea faţă de căi ferate - nu este cazul 
  
3.1.5 Amplasarea faţă de aeroporturi - nu este cazul 
 
3.1.6 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat  - nu este cazul 
 
3.1.7 Amplasarea faţă de aliniament 
 
Ulizări permise 
 
-Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, 
după cum urmează: 
• retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se 
respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale; retragerea construcţiilor faţă 
de aliniament se poate face din raţiuni funcţionale, estetice sau ecologice 
(protecţia contra zgomotelor şi nocivităţilor) 
-Autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte 
distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai 
apropiat punct al aliniamentului opus, dar nu mai putin dacat prevederile 
tabelului de mai jos: 
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Utilizări admise cu condiţii 
 
-În zonele libere de construcţii sau parţial construite, stabilirea configuraţiei 
urbane şi implicit a regimului de aliniere se va face după regula stabilirii înălţimii 
maxime a construcţiilor, în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe 
aliniamentul opus (H < D), ce derivă din necesitatea respectării normelor de 
igienă (însorire, protecţia împotriva zgomotului şi nocivităţilor datorate circulaţiei 
şi transporturilor) şi a celor de securitate a construcţiilor. Fac excepţie situațiile 
în care înălțimea clădirii este impusă de respectarea cornișei stabilite de către 
construcțiile învecinate sau construcţiile care sunt cuprinse într-un plan 
urbanistic zonal aprobat conform legii. 
-Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea faţă de aliniament se 
face conform legii. 
 
3.1.8 Amplasarea în interiorul parcelei 
 
-În funcţie de mărimea parcelei, pe suprafaţa acesteia pot fi amplasate una sau 
mai multe construcţii principale şi construcţii anexe. Poziţia lor pe suprafaţa 
parcelei este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile şi spaţiile 
publice şi de alinierile impuse faţă de limitele laterale şi limita posterioară a 
acesteia. 
-Pentru amplasarea mai multor constructii principale pe acceasi parcela, se va 
intocmi o documentatie de tip PLAN URBANISTIC DE DETALIU. 
-Către drumurile publice construcţiile pot fi amplasate la aliniament sau retrase 
de la aliniament, în conformitate cu regulile urbanistice. 
-Retragerile impuse faţă de limitele laterale ale terenului se bazează, în 
principal, pe prevederile Codului Civil (servitutea de vedere), pe cele cuprinse în 
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normele de protecţie contra incendiilor și pe cele cuprinse în RLU al unei 
documentații de urbanism (PUZ sau PUD). Retragerile impuse au un caracter 
minimal şi vor fi completate de normele locale, după caz, pentru realizarea 
următoarelor cerinţe de asigurare a confortului urban: 
• asigurarea respectării normelor de însorire şi iluminat natural; 
• distanta minima fata de limitele laterale si posterioare a parcelei va fi de 
10,00 m, iar fata de aliniament va fi in functie de caracterul zonei si functiunilor, 
dar nu mai putin de 5,00 m (in functie de caracteristicile tehnologice si de relatia 
cu drumul public). 
• respectarea condiţiilor generale de protecţie contra incendiilor, prin 
asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiilor mobile de pompieri, cel putin pe 
o latura, după caz; 
• asigurarea protecţiei contra zgomotului şi nocivităţilor în cazul când parcela 
se învecinează cu surse de poluare (construcţii industriale, amenajări 
comerciale etc.); 
• necesităţi de conservare a specificului ţesutului urban, având o anumită 
tipologie de amplasare a construcţiilor, în regim izolat, cuplat, înşiruite sau în 
sistemul curţilor închise sau deschise; 
• obţinerea unei anumite grupări a construcţiilor, în ansamblurile noi pentru 
care se urmăreşte o dezvoltare coerentă a ţesutului urban. 
 
Utilizări admise 
 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
• distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei, stabilite prin RLU sau în situații locale speciale, conform Codului civil; 
• distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite prin 
documentațiile de urbanism legal aprobate, pe baza avizului autorităților publice 
responsabile cu situațiile de urgență. 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
-Distanţele necesare intervenţiei în caz de incendiu sunt stabilite prin avizul 
unităţii teritoriale de pompieri militari; 
-Accesele şi pasajele carosabile trebuie păstrate libere în permanenţă fără să fie 
obstrucţionate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban etc.; 
-Nu se asigură acces pentru autospecialele de intervenţie în situaţia în care 
parcela se afla la diferente de nivel fata de drumul public mai mari de 0,50 metri. 
 
3.1.9 Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei 
 
- Cladirile se pot amplasa numai in regim discontinuu. 
- Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei va fi de min. 1/2 din 
inaltimea la cornisa a cladirii, dar nu mai putin de 10,00 m. 
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- In cazul alipirii constructiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile 
impuse de art. 660 (prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune) 
si art. 612 (distanta minima in constructii) din Codul Civil. 
- Prevederile de mai sus (alin. 2 si 3)pot suferi derogari min limitele impuse de 
Codul Civil, prin eleborarea si aprobarea unei documentatii de tip P.U.D. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
3.2.1 Accese carosabile 
 
-Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii la 
reţeaua de circulaţie şi transport reprezintă o condiţie majoră de configurare, 
amplasare şi autorizare a construcțiilor. 
- Orice constructie va putea fi autorizata numai daca i se asigura un acces 
carosabil de min. 3,50 m latime, degrevat de orice sarcini, direct din drumul 
public. 
 
Utilizări admise 
 
-Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă 
normele de siguranţă şi fluenţă a traficului, în condiţiile avizului administratorului 
drumului; 
(2)Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista 
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. Numărul și configurația 
acestora se determină conform anexei 4 din RGU actualizat 2014; 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
-În mod excepţional, construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile 
publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale căror caracteristici tehnice 
nu permit intervenţia mijloacelor de stingere a incendiior, cu condiţia obţinerii 
avizului unităţii teritoriale de pompieri. Numărul și configurația acestor accese se 
determină conform anexei 4 din RGU actualizat 2014; 
-Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației 
speciale de construire eliberată de administratorul acestora. 
 
Utilizări interzise 
 
-Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele 
carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 
 
3.2.2 Accese pietonale și piste de biciclete 
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-Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în 
sistem prioritar, de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranţe 
a deplasării, îndeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor de orice categorie. 
Construcţiile şi amenajările la care se asigură accese pietonale, precum şi 
construcţiile de accese pietonale reprezintă lucrări independente, amenajate şi 
echipate în funcţie de mărimea fluxului de pietoni care asigură deplasarea 
acestora în condiţii de confort şi de siguranţă. 
 
Utilizări admise 
 
-Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă 
numai dacă se asigura accese pietonale, potrivit importantei şi destinaţiei 
construcţiei; 
-Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 
persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare 
precum şi a celor care folosesc mijloace de transport nemotorizat. 
 
Utilizări admise cu condiţii 
 
-Accesele pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi private (servitute de trecere) 
se realizează cu respectarea prevederilor Codului Civil; 
-accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în funcţie de alte 
condiţii etc. se realizează cu respectarea unor reglementări specifice impuse de 
autoritățile publice în domeniu. 
 
Utilizări interzise 
 
-Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute 
accesele pietonale. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure 
corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, 
corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei. 
 
3.2.3 Stationarea autovehiculelor 
 
- Stationarea autovehiculelor se va face strict in interiorul parcelelor, 
respectandu-se prevederile regulamentului General de Urbanism - HG 525/1996 
si a HCLnr. 477/31-10-2019, privind locurile de parcare pentru constructii noi in 
municipiul Galati. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
 
3.3.1 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
 
Utilizări admise 
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- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista 
posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la 
instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. 
- Se vaasigura evacuarea apelor meteorice in exces printr-un sistem de canale 
functional, care sa permita deversarea acestora in reteaua publica. 
- Se va utiliza un sistem de evacuare a apelor meteorice, separa de de cel de 
canalizare menajera. 
- In cazul cladirilor amplaste pe aliniament, apele meteorice vor fi colectate prin 
burlane care vor fi racordate , sub trotuare, la reteaua publica. 
- Se interzice montarea supraterana pe domeniul public a echipamentelor 
tehnice care fac parte din sistemele de alimentare  cu apa, energie electrica, 
gaze, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutiera. montarea acestor echipamente tehnice se va executa 
numai in varianta subterana sau, dupa caz, in incinte sau nise ale constructiilor, 
cu acordul prealabil al proprietarilor. In mod exceptional, este admisa 
amplasarea supraterana a echipamentelor tehnice aferente retelei de distributie  
a energiei electrice, fara afectarea circulatiei publice, cu respectarea 
reglementarilor tehnice aplicabile si conditiilor tehnice standardizate, in vigoare, 
atunci cand amplasarea subterana este imposibila sau nefezabila din punct de 
vedere tehnico-economic, conf. prevederilor art.45 din legea nr. 123/2012. 
- este interzisa amplasrea de arbori, a cablurilor electrice sau de telecomunicatii, 
a elementelor de semnalizare, de orice fel. 
- Se interzice amplasarea retelelor de telecomunicatii pe stalpi de iluminat, de 
distributie a energiei electrice, pe plantatii de aliniament, pe elmentale de fatada 
ale cladirilor. Toate aceste retele se vor amplasa/reamplasa subteran. 
- lucrarile de brasare si racordare la reteaua publica se vor suporta de catre 
beneficiar. 
- Se vor respecta normele de protectie sanitara si tehnologica privitoare la 
amplasarea constructiilor fata de retelele edilitare importante, in special, fata de 
liniile electrice aeriene. Amplasarea constructiilor, precum si realizarea 
amenajarilor in proximitatea retelelor va fi avizata de catre administratorii 
acestora. 
- Retelele uzate care produc pierderi de apa se vor inlocui in varianta subterana. 
 
3.3.2 Realizarea de reţele edilitare 
 
Utilizări admise 
 
-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 suporta în întregime de investitor sau 
de beneficiar. 
 
Utilizări admise cu condiţii 
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-Extinderile de reţele, lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite, 
indiferent de natura ori regimul reţelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind 
recunoscut dreptul general de racordare la aceste reţele, în limita capacităţii lor 
şi cu respectarea condiţiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi 
un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reţea pe cheltuiala sa, 
nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita 
capacităţii reţelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obţine o plată 
proporţională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există 
prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de 
utilităţi; 
-Se interzice amplasarea reţelelor edilitare (conducte de alimentare cu apa şi de 
canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele 
termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 
construcţii de acest gen) pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului 
electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe 
alte elemente/structuri de această natură; 
-Montarea reţelelor edilitare prevăzute la alineatul precedent se execută în 
varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu 
respectarea  
 
reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare 
privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane; 
-Lucrările de construcţii pentru realizarea / extinderea reţelelor edilitare se 
execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere 
/ modernizare / reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele 
anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile 
legii; 
 
3.3.3 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare  
 
-Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 
serviciul public sunt proprietate publică a municipiului 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. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor 
 
3.4.1. Parcelarea 
 
-Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 
3 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai 
mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea 
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construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să 
respecte normele legale de igiena şi de protecţie a mediului. 
- In cazul parcelarii in mai mult de 3 parcele, se va intocmi o documentatie de tip 
P.U.Z. 
- Este permisa operatiunea de divizare a unei parcele in 2 (doua) subparcele, 
numai daca ambele terenuri rezultate indeplinesc conditiile de constribilitate, 
asa cum sunt ele mentionate in certificatul de urbanism care se va solicita in 
acest scop. 
 
3.4.2. Înălţimea construcţiilor 
 
- Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a 
clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să 
depăşească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate. 
- În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele 
amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii. 
- Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-
un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. 
 
3.4.3. 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. 
 
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 
3.5.1. Parcaje 
 
-Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesita spaţii de 
parcare se emite numai dacă exista posibilitatea realizării acestora în afară 
domeniului public. 
-Suprafeţele parcajelor se determina în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei, conform fiecarei subzone funcționale în parte, din prezentul RLU. 
Numărul de mașini aferente construcțiilor așa cum este în cadrul RLU, este 
minimal. 
-Autorizarea construcțiilor cu funcţiune publică, comercială sau de birouri se 
emite cu condiția asigurării și spațiilor de parcare pentru biciclete. 
 
3.5.2. Spaţii verzi şi plantate 
 
-Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii 
verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. 
 
3.5.3. Împrejmuiri 
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- În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor 
categorii de împrejmuiri: 
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, 
separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 
b) 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 
exigente ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei. 
- Se interzice realizarea de imprejmuiri opace catre domeniul public. Se 
recomanda imprejmuiri transparente sau semitransparente cu inaltimi de max. 
2,00 m. 
- Se interzice folosirea sarmei ghimpate, a policarbonatului, tablei, a PVC-ului. 
 

IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 
DIN ZONA STUDIATĂ  
 
4.1. Zone funcționale / unități teritoriale de referință / subzone teritoriale  
 
Zona ce a generat PUZ este structurata pe subzone funcționale puse în 
evidență în planșa "Reglementări urbanistice - zonificare functională”. Acestea 
sunt următoarele: 
 
SzSPD - subzona mixta servicii, productie , depozitare  

SzL- subzona locuinte  

SzS – zona speciala - unitate militara 

SzCR--subzona circulatii rutiere 

SzSV - subzona spatii verzi (de aliniament) 

SzSp - subzona spatii plantate de protectie  

SzTE-  subzona constructii tehnico edilitare 

 
 

        SzSPD - subzona mixta servicii, productie , depozitare  

 

______________________________________________________ 

 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

Articolul 1 - Utilizări admise 

 

- Activități productive și de depozitare; 
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- Servicii si echipamente publice sau de interes general si alte functiuni 
complementare 

- Construcții administrative și birouri, aferente activităților existente în cadrul 
zonelor de activități productive; 

- Distribuţie şi depozitare a bunurilor şi materialelor produse şi necesare 
producţiei; 

- Activitati de formare profesională; 
- Depozite de bunuri şi materiale pe platforme exterioare; 
- Comercializarea bunurilor şi materialelor produse; 
- Activități transporturi; 
- Locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanenta sau 

securitatea unităților; 
-Construcții aferente echipamentelor edilitare; 
- Accese pietonale și carosabile; 
- Parcaje; 
- Spații verzi plantate - perdele de protecție; 
 

Articolul 2- Utilizări admise cu condiționări 
 

- Comercializarea, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor ce nu 
prezinta riscuri se  va realiza repectand legislatia in vigoare. 

-În   cazul   conversiei   funcţionale   se   recomandă   identificarea   şi   
eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului. 

 
Articolul 3 - Utilizări interzise 
 

- Se interzic unitățile care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda 
funcționarea acesteia; 

- Se interzic activitățile poluante şi care prezintă risc tehnologic; 
- Depozitarea definitivă de materiale toxice sau poluante; 
- Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor LEGII Nr. 59 

/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt 
implicate substante periculoase. 

 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

 
Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) 
 

- Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni 
construibile după aprobarea, conform legii, a unei documentaţii de urbanism de 
tip P.U.D.; 

- Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni 
construibile numai prin divizare şi comasarea sau asocierea cu una sau mai 
multe parcele învecinate. 



[Tastaţi text] 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
BACALU D. MIHAI PUIU 
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2 
TEL 00 40 749 061 898 

E-mail: p.bacalu@gmail.com 

 

 
 

 

28 

 
Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament 
 

- Construcţiile vor respecta o retragere minimă faţă de aliniamentul 
parcelei  in functie de caracteristicile tehnologice si de relatia cu drumul public. 

- Autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu 
depaseste distanta masurat pe orizontala din orice punct al cladirii fata de cel 
mai apropiat punct al aliniamentului opus, dar nu mai putin decat prevede 
tabelul de mai jos: 

 

 
 
- Această distanţă trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii 

clădirii; 
- În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării, după 

caz; 
- Amplasarea clădirilor fată de aliniamentul existent al parcelei sau fata 

de cel propus în cazul parcelelor aflate la limita arterelor nou propuse sau a 
lărgirii celor existente se va realiza respectând caracterul zonei sau cerințele de 
confort și funcționalitate din cadrul lotului (parcelei); 

- La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie 
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi; 

-În zona non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii 
clădirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia împrejmuirilor, aleilor de 
acces și platformelor. 
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Articolul 6 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelelor 
 

- Se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, 
dar nu mai puţin de 10.0m faţă de limitele laterale şi limita posterioara ale 
parcelelor. 

 
Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă 
 

-Distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei 
mai înalte, dar nu mai puţin de 9,00 metri, daca fluxul tehnologic nu impune alte 
distanţe; 

-Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse 
nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi 
în care se desfăşoară activităţi permanente; 

-În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de 
incendii şi de alte norme tehnice specifice, care vor fi prioritare in cazul 
micsorarii distantelor dintre cladiri. 

 
Articolul 7a - amplasarea cladirilor fata de zonele supuse riscurilor 
 

 Pentru orice constructie care se amplaseaza pe o parcela aflata partial in 
zona de protectie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcela 
afectata de riscuri naturale, amplasarea va fi fundamentata printr-o 
documentatie de urbanism de tip PUD. 

 Se interzice edificarea oricăror constructii în interiorul zonei neconstruibile 
(zonă cu interdictie de construire) definită conform studiului geotehnic şi 
hidrogeotehnic. 

 Pentru orice constructiie (cu exceptiia lucrărilor de apărare şi a 

împrejmuirilor) aflată pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau 

limitrofă unei astfel de zone, documentatiia care se va întocmi pentru 

construire va fi fundamentată prin studii de specialitate privitoare la 

riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasării de noi construcŃii, 

precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi 

va fi avizată şi aprobată conform legii Solutiiile constructive şi materialele 

de constructie folosite vor avea în vedere situarea constructei într-o zonă 

supusă riscurilor naturale. 

 Constructiiile şi instalatiile se vor conforma conditiilor geotehnice şi seismice. 

Se va asigura un sistem de drenaj al apelor meteorice funcŃional. 

 Autorizarea executării constructiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate 

în zonele de sigurantă ale altor functiuni, precum şi a celor situate în zone de 

servitute pentru protectiia sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu 
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gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaŃie 

şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în conditiile respectării 

legislatiei în vigoare (zone de protecŃie, distante de sigurantă etc. 

 

Articolul 8 - Circulaţii şi accese 
 

-Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale 
publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal 
instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 3.5 metri pentru 
a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de 
transport grele;  

-Accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dupa 
realizarea unui studiu cu privire la organizarea circulatiei rutiere in zona. 

-Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 
-Pentru activitatile productive care necesita transportul cu vehicule mari, se 

vor asigura spatii de stationare/ asteptare la accesul in incinta, in afara 
circulatiilor publice. 

 
Articolul 9 - Staţionarea autovehiculelor 
 

-Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât 
şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare 
unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi 
întoarcere; 

-În spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi 
rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având 
înălţimea de minimum 1,20m. 

-Numar minim de locuri de parcare: 
 

Funcțiune nr. minim locuri de parcare 

Construcții administrative și de 
birouri (aferente activităților 
existente în cadrul zonelor de 
activități productive si depozitare) 

- 1 loc parcare la 10-30 salariați pentru 
sedii de birouri. 

Construcții industriale și de 

depozitare 

- activități desfășurate pe o suprafață de 
10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;  
- activități desfășurate pe o suprafață de 
101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;  
- activități desfășurate pe o suprafață mai 
mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o 
suprafață de 100 mp.  

Locuințe de serviciu - 1 loc parcare/ 1 apartament pentru 
locuințe colective 
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Funcțiune nr. minim locuri de parcare 

Spatii verzi  - un loc la 30 de persoane 

 
-Pentru construcții ce înglobează spatii cu diferite destinații, 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. 
 
Articolul 10 - Înălţimea maxima admisibila a clădirilor 
 

-Înăltimea maximă a constructiilor noi va fi de 10,0 m la coama/atic, 
echivalentul a 2 (doua) niveluri supraterane P+1. 
 
Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor 
 

-Aspectul exterior al clădirilor pentru birouri trebuie să exprime 
funcţiunea, iar volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul 
zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- Faţadele posterioare şi laterale ale clădirilor pentru birouri vor fi tratate 
arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală. 

- Aspectul clădirilor pentru birouri va fi subordonat unei diversităţi de 
funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri) cu 
condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de 
caracterul general al  zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se 
află în relaţii de covizibilitate. 

- 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 folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu 
pentru acoperirea clădirilor şi anexelor; 

- Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă uşoare şi adecvate unui 
cadru urban modern; 

- Se interzice realizarea unor mansarde false. 
 
Articolul 12 - Condiţii de echipare edilitara 
 

-Autorizarea construcţiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea 
racordării la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea 
acestora permite racordarea de noi consumatori. În mod excepţional, este 
permisă asigurarea utilităţilor în sistem local, cu condiţia asigurării posibilităţii 
viitoare de racordare la reţeaua publică; 

- La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 
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- Se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile 
accesibile publicului la reţeaua de canalizare; 

- Toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi 
realizate îngropat; 

- Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor 
tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, 
termoficare, telecominicaţii,transport în comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutieră; 

- Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat 
şi de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de 
faţadă ale imobilelor; 

- Lucrările de branşare şi de racordare la reţeaua edilitară publică se 
suportă în întregime de beneficiar; 

- Se vor respecta normele de protecţie sanitară şi tehnologică privitoare la 
amplasarea construcţiilor faţă de reţelele edilitare importante, în special faţă de 
liniile electrice aeriene. Amplasarea construcţiilor şi realizarea amenajărilor în 
proximitatea acestor reţele  vor trebui avizate de către administratorii acestora; 

- Se va asigura un iluminat adecvat funcţiunii şi asigurării securităţii 
circulaţiei în zonă. 

 
Articolul 13 - Spaţii libere şi spaţii plantate 
 

-Procentul minim de spatii verzi în interiorul parcelei va fi stabilit după cum 
urmează 

 
Funcțiune % min spațiu verde plantat din supraf. teren 

Construcții administrative și de 
birouri (aferente activităților 
existente în cadrul zonelor de 
activități productive si depozitare) 

- min 10% din suprafața incintei (spatii 
verzi si plantate cu rol decorativ și de 
protectie) 

Construcții industriale și de 
depozitare 

- min 20% din suprafața incintei (spatii 
verzi plantate cu rol de protecție) 

Locuințe de serviciu - min 10% din suprafața incintei 

 
Articolul 14 – Împrejmuiri 
 

- Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de max. 2.00 metri 
din care un soclu de maxim 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul 
necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 
2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălţime, între 
cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 
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- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite 
staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu 
incomoda circulaţia pe drumurile publice. 

 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENULUI 
 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) = 70% 
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)= 2,1  (se includ toate 
nivelurile care participa la calculul ariei desfasurate - inclusiv subsol util.) 
regim de inaltime P+1 /10 m (dupa caz se adauga subsolul util cu h>1,80 m) 
 
SzL- subzona locuinte  

 
In zona studiata exista doua locuinte realizate, pentru care se admit numai 
anexe gospodaresti ale acestora, cu conditia incadrarii in caracteristicile zonei, 
respectand coeficientii de P.O.T. si C.U.T. rezultati din P.U.Z. CARTIER 
TRAIAN NORD, si anume POTmax=40% si CUTmax=1,0. Configurarea 
cladirilor, aspectul acestora, amplasarea in teren, echiparea edilitara, 
imprejmuirile, vor respecta prevederile PUZ CARTIER TRAIAN NORD.  
 
 
SzS – subzona speciala - unitate militara 

 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona cu destinaŃie specială găzduieşte acele activităŃi de interes naŃional sau 

strategic, a căror importanŃă depăşeşte cadrul local al municipiului Galati. 

PrezenŃa acestor utilizări în teritoriul intravilan se datorează unor factori de 

rang superior, ale căror interese subordonează imperativele de dezvoltare 

locală (paza şi controlul frontierei de stat, apărarea siguranŃei publice, 

apărarea teritoriului naŃional etc). 

Regimul de reglementare al acestei zone este unul special, orice constructie 

realizată aici trebuind să se supună exigentelor specifice impuse de 

importanta destinatiei acesteia. 

 

GENERALITATI 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

SzS – subzona unitatilor cu destinatie specială  

Functiunea dominantă a zonei: 
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- Functiunea dominantă a zonei este de asigurare a sigurantei nationale. 

-  Functiuni complementare: 

- Nu e cazul. 

 

CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

 Se interzice realizarea oricăror construcŃii sau amenajări pe terenurile 

rezervate pentru lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi 

carosabile sau pietonale, modernizarea intersecŃiilor şi realizarea 

parcajelor. 

 Autorizarea construcŃiilor se va face cu respectarea prevederilor 

Ordinului comun MAI / MApN / SRI nr. M30/3422/4221 din 1995. 

 Se  admit  autorizări  directe  pentru  lucrări  de  reparaŃii  capitale,  

modernizări, reamenajări, împrejmuiri. 

 

UTILIZARE FUNCTIONALĂ 
 

UTILIZĂRI ADMISE 

 Unitati militare. 

 Unitati apartinând serviciilor speciale. 

 Dotări şi echipamente pentru asigurarea ordinii şi siguranŃei publice 

(unitati de politie, pompieri şi jandarmerie). 

 Birouri în strictă legatură cu activitatile specifice functiunii. 

 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI 

 Nu este cazul. 

 

UTILIZĂRI INTERZISE 

 Orice alte utilizări.  

 

CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

 

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

 Fără precizări. 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
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 Constructiile se vor amplasa la o distantă de min. 10,0m fata de 
aliniament. 

 La intersectia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie 

perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi. 

 În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii 

clădirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia împrejmuirilor, aleilor 

de acces şi platformelor. Se recomandă plantarea intensă a acestor 

zone. 

 Asigurarea distantelor minime necesare interventiilor în caz de incendiu 

se va face în conformitate cu avizul unitatii teritoriale a I.S.U. conform 

avizului, după caz. 

 

AMPLASAREA    CLĂDIRILOR    FATĂ    DE    LIMITELE    LATERALE    

ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 Conform normelor specifice. 

 Se recomandă respectarea unei retrageri minime de 5,0m fată de 

limitele laterale şi de spate ale parcelelor. 

 Respectarea prevederilor Codului Civil, a prevederilor ce Ńin de 

igiena publică (în special de corecta iluminare a constructiilor). 

 Asigurarea distantelor minime necesare interventiilor în caz de 

incendiu se va face în conformitate cu avizul unitatii teritoriale a 

I.S.U. conform avizului, după caz. 

 

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FATĂ  DE  ALTELE  PE  

ACEEAŞI PARCELĂ 

 Conform normelor tehnice specifice. 

 Respectarea prevederilor ce tin de igiena publică (în special de 

corecta iluminare a construcŃiilor), precum şi a altor norme tehnice 

specifice. 

 Distanta între două constructii distincte amplasate pe aceeaşi 

parcelă va fi mai mare decât înălŃimea la cornişă a celei mai înalte 

dintre ele. În caz contrar se va întocmi un studiu de însorire conf. 

OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaŃă al populatiei. Această 

distantă nu poate fi mai mică de ½ înăltimea la cornişă a celei mai 

înalte dintre constructii. 

 

 Asigurarea distantelor minime necesare interventilor în caz de 

incendiu se va face în conformitate cu avizul unitatii teritoriale a 
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I.S.U. conform avizului, după caz. 

 

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FATĂ  DE  ZONELE  SUPUSE  

RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE 

 Pentru orice constructie care se amplasează pe o parcelă aflată 

parŃial în zona de protectie a infratsructurii tehnice majore sau pe 

o parcelă afectată de riscuri naturale, amplasarea va fi 

fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

 Se interzice edificarea oricăror constructii în interiorul zonei 

neconstruibile (zonă cu interdictie de construire) definită conform 

studiului geotehnic şi hidrogeotehnic.  

 Pentru orice constructie (cu exceptia lucrărilor de apărare şi a 

împrejmuirilor) aflată pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau 

limitrofă unei astfel de zone, documentatia care se va întocmi 

pentru construire va fi fundamentată prin studii de specialitate 

privitoare la riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasării 

de noi constructii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea 

sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

 Constructiile şi instalaŃiile se vor conforma conditiilor geotehnice şi 
seismice 

 Autorizarea executării constructiilor sau a amenajărilor pe terenurile 

situate în zonele de sigurantă ale altor funcŃiuni, precum şi a celor 

situate în zone de servitute pentru protecŃia sistemelor de 

alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a 

conductelor de canalizare, a căilor de comunicaŃie şi a altor lucrări 

de infrastructură se realizează în conditiile respectării legislatiei în 

vigoare (zone de protectie, distante de sigurantă etc. ). 

 

CIRCULATII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

 Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea 

unui acces carosabil cu o latime de min. 4,00 m direct din drumul 

public. 

 Este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se facă direct 

din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

 Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea 

acceselor carosabile. 

 Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (latimi, 
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geometrie, racorduri etc)  trebuie  să  permită  interventia  

vehiculelor  de  pompieri,  conform  normelor specifice. 

Accese pietonale: 

 Dacă există activităŃi de lucru cu publicul, accesele pietonale pe 

parcelă şi în clădirile respective vor fi conformate astfel încât să 

permită circulaŃia persoanelor cu dificultati de deplasare. 

 Pentru parcelele cu diferente mari de nivel este obligatoriu 

asigurarea accesului pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

 

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 Stationarea  autovehiculelor  se  va  asigura  în  interiorul parcelelor, 

asigurându-se spatiul  necesar  numărului  de  locuri  de  parcare  

conform  legislatiei  în  vigoare  şi normelor tehnice specifice. 

 

ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

 Conform normelor tehnice specifice. 

 În cazul în care aceste norme nu există, înaltimea maximă a clădirilor 

va fi de 10,0m la cornişă, echivalentul a 2(doua) niveluri supraterane 

P+1. 

 

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR 

 Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime functiunea, iar 

volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul 

zonei şi cu vecinătatile imediate. 

 Fatadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi 

nivel cu Tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul că 

acestea se percep de pe înăltimile înconjurătoare. 

 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

 Este obligatorie racordarea constructiilor noi la toate utilităŃile 
disponibile în zonă. 

 Autorizarea constructiilor noi este permisă doar dacă există 

posibilitatea racordării la retelele de apă, canalizare şi energie 

electrică şi dacă capacitatea acestora permite racordarea  de  noi  

consumatori.  În  mod  exceptional,  este  permisă  asigurarea 

utilităŃilor în sistem local, cu conditia asigurării posibilitatii viitoare 

de racordare la reteaua publică. 
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 Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un 

sistem de canale functional care să deverseze apele meteorice în 

reteaua publică. 

 Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de 

cel al apelor uzate menajere. 

 Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor 

meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate 

şi din spatiile plantate cu gazon. 

 În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor 

pluviale se va face prin racordarea burlanelor pe sub trotuare la 

canalizarea publică. 

 Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a 

echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare 

cu apă, energie electrică, termoficare, telecominicatii,  transport  

în  comun,  a  automatelor  pentru  semnalizare  rutieră. 

Montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de 

amplasare subterană, sau după caz, în incinte sau nişe ale 

constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor.   În   mod   

exceptional,   este   admisă   amplasarea   supraterană   a 

echipamentelor  tehnice  aferente  retelei  de  distributie  a  

energiei  electrice,  fără afectarea circulatiei publice, cu 

respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a conditiilor 

tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea 

subterană a acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de 

vedere tehnico-economic, cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 

123/2012. 

 Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de 

telecomunicatii, a elementelor de semnalizare de orice fel. 

 Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de 
telecomunicatii. 

 Se  interzice  amplasarea  retelelor  de  telecomunicatii  pe  stâlpi  

de  iluminat  şi  de distributie a curentului electric, pe plantatii de 

aliniament, pe elemente de fatadă ale imobilelor. 

 Retelele existente de telecomunicatii vor fi reamplasate subteran. 

 Lucrările  de  branşare  şi de  racordare  la  reŃeaua  edilitară  

publică  se  suportă  în întregime de beneficiar. 

 Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică 

privitoare la amplasarea constructiilor fată de retelele edilitare 

importante, în special fată de liniile electrice aeriene. Amplasarea 
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constructiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 

retele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

 Se va asigura un iluminat adecvat functiunii şi asigurării securitatii 
circulatiei în zonă. 

 Retelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea 

pământurilor se vor înlocui tot în varianta subterană. 

 

SPATII LIBERE ŞI SPATII PLANTATE 

 Se recomandă ca retragerile fată de limitele laterale şi posterioare 

ale parcelei să fie destinate amenajărilor si plantării de vegetatie 

înaltă. 

 Spatiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. 

se înierbează şi se plantează. 

 Suprafetele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite 

sigilarea solului pe suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea 

dirijată a apelor meteorice. 

 Se recomandă 20% spatiu verde plantat în interiorul parcelei. 

 Pentru siguranta clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel 

putin 3,0 m de aceasta. 

ÎMPREJMUIRI 

 Conform normelor tehnice specifice. 

 În cazul în care activitatile ce se desfăşoară pe parcelă nu impun 

nevoi suplimentare de protectie, se recomandă ca împrejmuirea 

către domeniul public să nu depăşească înăltimea de 2,0m. 

 În cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomandă, acolo 

unde este posibil, dublarea spre interior cu un al doilea gard 

transparent, între cele două garduri fiind plantati arbori şi arbuşti; 

 
POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENURILOR 

 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

POT maxim conform normelor specifice, recomandabil 40%. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT maxim conform normelor specifice, recomandabil 1,4. 
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SzCR--subzona circulatii rutiere 

 
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
Articolul 1 - Utilizări admise 
 

- căi de comunicatie rutiera și constructiile aferente; 
- spatii si constructii pentru intretinerea drumurilor; 
- retele tehnico-edilitare; 
- spatii verzi amenajate; 
- parcaje publice; 
- refugii si treceri de pietoni; 
- lucrari de terasamente; 

 
Articolul 2- Utilizări admise cu condiţionări 

-se recomandă ca, pentru o utilizare optimă a suprafețelor de teren, să se 
realizeze 

o circulație perimetrală care să asigure accesul autovehiculelor la cele mai 
îndepărtate puncte ale construcției (în special cele pentru marfă și pentru 
intervenții în caz deurgențe). 

-pentru toate constructiile, instalatiile și amenajarile aferente se vor obtine 
avizele/acordurile de protectie specificate prin R.G.U. și legislatia în vigoare; 

-spatiile de parcare se vor dimensiona și amplasa conform prevederilor în 
vigoare (R.G.U); 

-panouri independente de reclama publicitara, care vor respecta regulamentul 
aprobat de Consiliul local Galati. 

 
Articolul 3 - Utilizări interzise 

-orice utilizari care afecteaza buna functionare și diminueaza posibilitatile 
ulterioare de modernizare sau extindere; 

-orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: largirea unor 
strazi sau realizarea strazilor pentru asigurarea acceselor in zona, pentru 
modernizarea intersectiilor, precum și pentru realizarea spatiilor de parcare; 

-constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie 
sau exploatare impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari și dirijari a 
traficului sau prezinta riscuri de accidente; 

 
Accese carosabile: 
 
-parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 

3,00 metrilăţime pe sens dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept 
de trecere legalobţinut, prin una din proprietăţile învecinate; 
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-pentru functiuni, altele decât locuirea, este obligatoriu ca accesul carosabil și 
pietonal să se facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

-se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

-caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lătimi, geometrie, 
racorduri etc) trebuie să permită interventia vehiculelor de pompieri, conform 
normelor specifice. 

-în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în 
curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul 
autovehiculelor de pompieri. 

-parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces 
propriu din drumul public (nu prin servitute de trecere) -altele decat locuirea, 
cu lătime de minim 3,0 m, devin neconstruibile până la asigurarea îndeplinirii 
acestei conditii. 

 

acolo unde se impune realizarea unor căi de acces sau reabilitarea celor 
existente (largiri, reprofilari etc), se vor putea face exproprieri pentru cauza de 
utilitate publica, cu respectarea legislatiei specifice în vigoare. 

-accesul pietonal va fi asigurat prin trotuare care vor însoți accesurile carosabile 
de pe parcelă; 

 
Stationarea autovehiculelor 
 
-staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor; 
-staționarea autovehiculelor necesare altor activități se va asigura în interiorul 

parcelelor, asigurându-se spațiul necesar numărului de locuri de parcare 
conform legislației în vigoare. 

-suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea 
construcțiilor și conform legislației în vigoare. 

-se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în 
suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu 
creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate sau 
subterane. 

 
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE şi CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Articolele 4 – 14-Nu este cazul. 

: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE ATERENULUI 

Articolul 15 – 16 -Nu este cazul 

SzSV - subzona spatii verzi (de aliniament) 
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Permisiuni: 

-spatii verzi - plantatii de aliniament si de protectie. 

-construcții aferente echipamentelor tehnico- edilitare 

Condiționări și restricții: 

Se va avea în vedere: 
 

-păstrarea și protejarea mediului natural, depistarea și dimensionarea 
surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu 

SzSp - subzona spatii plantate de protectie  

 

Permisiuni: 

-spatii verzi - plantarea de pomi fructiferi sau alti arbori. 

-construcții aferente echipamentelor tehnico- edilitare 

Condiționări și restricții: 

Se va avea în vedere: 
 

-păstrarea și protejarea mediului natural, depistarea și dimensionarea 
surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu 

SzTE-  subzona constructii tehnico edilitare 

 

Utilizări admise 

(1) Orice construcții și amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă 
cu capacitatea corespunzatoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există 
surse de finanțare; 

(2) Construcții și amenăjari care previn riscurile tehnologice și limiteaza efectele 
acestora (lucrări de marcare și reparare a retelelor de conducte și cabluri, accese 
pentru interventia rapidă în caz de incendii sau explozii). 

Utilizări admise cu condiţionări 

 (1)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; 

(2)În cazul unor investiţii (parcelări, ansambluri de locuinţe, construcţii de mari 
dimensiuni, etc.) ce pot antrena după sine cheltuieli importante pentru echiparea 
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edilitară, pe care autoritatea publică locală sau investitorii nu le pot acoperi din 
bugetul lor, iar lucrările nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat sau de alte 
surse de finanţare, autorizarea executării construcţiei nu se va face decât după 
asigurarea surselor de finanţare necesare; 

(3)Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua 
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de 
soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor 
pluviale la nivel de parcelă; de asemenea, se recomandă limitarea sigilării 
suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la 
strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural; 
pentru realizarea pavajelor in zonele cu trafic rutier si redus, in zonele de parcare 
pentru autoturisme precum si pentru alei pietonale si trotuare se vor prefera soluțiile 
de pavaje permeabile; 

(4)Se recomandă utilizarea energiei verzi: panouri solare, panouri fotovoltaice, energie 
geotermală în completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și 
termice; pentru construcții izolate (sedii de fermă, cantoane etc) se admite 
autorizarea și dacă energia electrică este asigurată exclusiv din astfel de surse; 

(5)Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate 
colectării deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a 
deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public; platformele vor putea deservi una sau 
mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune; 

(6)Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a lucrărilor 
edilitare de către investitorii interesaţi se va face numai în cazul în care, din 
corelarea cu celelalte reguli de bază, rezultă că terenul este construibil şi există 
condiţii de asigurare a echipării edilitare necesare. 

(7) Se pot realiza construcții numai cu condiția respectării avizului ce se va obține 
pentru PUZ ”HALA METALICA PRODUCTIE SI DEPOZITARE P+1”, de la 
administratorii de retele din zona. 

Utilizări interzise 

 (1)Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, 

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi 

tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu 

beneficiază de fonduri pentru echiparea edilitară este interzisă. 

 

 
Sef proiect 

    Arh. MIHAI PUIU BACALU  
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Anexe 

 

 

 
CONDITII DE PROTECTIE A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUTILE IMPUSE DE 
CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂTILOR 
 
 
 

 RETELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane executate în săpătură” 
stabileşte distantele minime între retele, de la retele la functiile constructiile şi drumuri, functie de 
asigurarea executiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protectiei sanitare: 
- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de înghet; 
- conductele de apă se vor amplasa la o distantă minimă de 3,00 m de fundatiile constructiilor, iar în 
punctele de intersectii la minim 0,40 m şi totdeauna deasupra canalizării. 
 
 
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătătii privind normele de igienă şi recomandări privind mediul de 
viată al populatiei, stabileşte: 
• Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localitătilor (Art.23) 
• Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata impotriva 
tuturor activitatilor poluatoare prin perimetre de protectie sanitara si prin controlul activitatilor poluante 
din teritoriul aferent, conform prevederilor legale in vigoare. Stabilirea perimetrelor de protectie 
sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, in conformitate cu 
standardele in vigoare si cu legislatia din domeniu in vigoare. 
• Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si construite pe 
terenuri nepoluate agricol sau industrial, sa fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva 
inundatiilor. Zona de extractie trebuie sa fie protejata sanitar, in conformitate cu normele legale in 
vigoare, astfel incat sa se previna accesul public si al animalelor. De asemenea, zona trebuie sa fie 
prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in sezoanele cu precipitatii atmosferice. 
• Sursele de apa de suprafata trebuie sa fie protejate de activitatile poluatoare, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare 
 
 
• Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4): 
• Indepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin reteaua de canalizare a apelor 
uzate; in lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt obligate sa isi 
prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si 
exploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate. 
• Este interzisa raspandirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.) sau in 
bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere si industriale. Este interzisa 
deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare 
cu apa.  
• Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, in cazul in care 
localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie intretinute 
permanent in buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor. 
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• In situatia in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii 
individuale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea masurilor de protejare a mediului si 
sanatatii.  
• Indepartarea apelor uzate menajere si fecaloidmenajere provenite de la locuintele neracordate la un 
sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa 
fie proiectate si executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai 
apropiata locuinta; instalatiile se intretin in buna stare de functionare; vidanjul se va descarca in cea 
mai apropiata statie de epurare a apelor uzate. 
 
 
 

 RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 
Culoarele de protectie pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune LEA 20kV vor avea o latime 
de 24 m, iar pentru liniile electrice aeriene de inalta tensiune vor avea urmatoarele latimi: 

- pentru LEA 110kV- 37m; 
- pentru LEA 220kV- 42m; 
- pentru LEA 400kV- 54m 

 Prin culoar de protectie se intelege suprafata de teren situata de-a lungul liniei electrice 
aeriene si spatiul aerian de deasupra sa in care se impun restrictii si interdictii din punct de vedere al 
coexistentei liniei cu elemente naturale, obiecte, constructii, instalatii.  
Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau  
executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (statii şi posturi de 
transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proprietarul şi adminstratorul retelei. 
Retelele electrice existente şi propuse în localitătile studiate respectă normele RENEL precum şi cele 
din domeniile conexe. 
 
În principal se face referintă la: 
- RETELE AERIENE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (conf. Ordinului nr. 4/2007 al 
Preşedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE –- MO 259 / 
18.04.2007)  
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni şi 
transformare, cu tensiuni peste 2 kV; 
- PE 104/93 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV; 
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune; 
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi executia retelelor de cabluri electrice; 
- PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice cu linii de 
telecomunicatii; 
- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instructiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA 
j.f. fată de alte linii, instalatii şi obiective; 
- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane executate în săpături; 
- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, executia, verificarea şi 
receptionarea de instalatii electrice în zone cu pericol de explozie; 
- PE 122 - 82 - Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 
1 kV cu sistemele de îmbunătătiri funciare; 
- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice 
care trec prin păduri şi terenuri agricole. 

 

 RETELE DE GAZE NATURALE  

În conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea şi executia conductelor de alimentare 
din amonte şi de transport gaze naturale – MO 960 bis / 29.11.2006” 
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• 2 x 20 = 40 m [conf. art. 6.21 “Pe o distantă de 20 m de fiecare parte a axei conductei nu 
poate fi construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinte, spatii de birouri etc.)] 

• Zona de sigurantă sonde de gaze Ø 100 m (raza = 50 m) 
• Zona de sigurantă sonde de titei Ø 100 m (raza = 50 m) 

 
Distantele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt 
următoarele: 
 
 

‐ depozite carburanți şi stații PECO 60 m 

‐ instalații electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai 
mare, inclusiv stațiile 

55 m 
 

 

‐ instalații electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică 
de 110 kV, posturi de transformare  

50 m 

‐ centre populate şi locuințe individuale 65 m 

‐ paralelism cu linii CF, cartament normal 80 m 

‐ paralelism cu drumuri: 

 naționale 

 județene 

 comunale 

 
52 m 
50 m 
48 m 
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 În ceea ce priveşte distanțele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune 
redusăşi alte instalații, construcții sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 ‐ 
86 şi STAS8591/91, din care se anexează un extras. Distanțele de siguranță de la stațiile de reglare 

măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar): ‐ la clădirile civile cu grad I 

‐ II de rezistență la foc 12 m; ‐ la clădirile civile cu grad III ‐ IV de rezistență la foc 15 m; ‐ față de 
marginea drumului carosabile 8 m. În cazul amplasării unor construcții în zona conductelor de gaze se 
vor cere avize de la ROMGAZ secția de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.                                            
DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE ŞI DIFERITE 
INSTALATII, CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE 
Conform Normelor tehniceprivind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 
gaze naturale NTPEE 2008 
 

Nr. 
crt. 

 
Instalatia, constructia sau 
obstacolul 

Distanta minima in [m] 
de la conducta de gaze 
din PE de: 

Distanta minima in [m] de la 
conducta de gaze din otel 
de: 

pj pr pm pj pr pm 

1 Cladiri cu subsoluri sau 
aliniamente de Terenuri 
susceptibile a fi onstruite 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

2 Cladiri fara subsoluri 0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 

3 Canale pentru retele 
termice, canale pentru 
instalatii telefonice, 
televiziune etc. 

 
 
0.5 

 
 
0.5 

 
 
1 

 
 
1.5 

 
 
1.5 

 
 
2 

4 Conducte de canalizare 1 1 1.5 1 1 1.5 

5 Conducte de apă, cabluri 
electrice de forta, cabluri 
telefonice montate direct in 
sol, cabluri TV sau caminele 
acestor instalatii 

 
 
 
 
0.5 

 
 
 
 
0.5 

 
 
 
 
0.5 

 
 
 
 
0.6 

 
 
 
 
0.6 

 
 
 
 
0.6 

6 Camine pentru retele 
termice,telefonice și 
canalizare sau alte 
caminesubterane 

 
 
0.5 

 
 
0.5 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

7 Copaci 0,5  0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 

8 Stâlpi 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
9 

Linii de cale ferata, exclusiv 
cele dinstatii, triaje și incinte 
industriale: 
• In rambleu 
• In debleu, la nivelul 
terenului 

 
 
 
1.5* 
3,0** 

 
 
 
1.5* 
3,0** 

 
 
 
1.5* 
3,0** 

 
 
 
2* 
5,5** 

 
 
 
2* 
5,5** 

 
 
 
2* 
5,5** 

Notă: Distantele exprimate în metri se măsoară în proiectie orizontală între limitele exterioare ale 
conductelor şi constructiile sau instalatiile subterane. 
*) De la piciorul taluzului  
**) Din axul linei de cale ferată 
 
Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, adâncimea minimă de 
ontaj fiind de 0,90 m. 
Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor clădirilor, pe trasee 
paralele cu acestea, până la distanta de 2,00 m de la clădire. 
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Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20,00 m de calea ferată 
electrificată şi/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
 
 
DISTANTELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE – 
MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 
gaze naturale NTPEE 2008 
 

NR
. 
CR
T 

 
Destinatiaconstructiilor 
invecinate 

Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate: 

pâna la 6.000 [m3/h] 6.000 … 30.000[m3/h] peste 
30.00
0 
[m3/h] 

Presiunea la intrare [bar] 

< 2 2….6 >6 <2 2…6 >6 <6 >6 

1 Cladiri industriale si 
depozite de materiale 
combustibile 
- risc foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu 
- rezistenta redusa la foc 
- risc mediu sau redus 
de incendiu 

 
 
 
7 
 

 
 
 
10 
 

 
 
 
12 
 

 
 
 
11 
 

 
 
 
13 
 

 
 
 
18 
 

 
 
 
22 
 

 
 
 
27 
 

 
7 

 
10 

 
15 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
7* 

 
10 

 
12 

 
10 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

2 Instalatii industriale in 
aer liber 

7 10 13 11 13 18 18 27 

3 Cladiri civile (inclusiv 
cele administrative de 
pe teritoriul unitatilor 
industriale) 
- rezistenta mare la foc 
- rezistenta mica la foc 

7* 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

15 
 
 

20 
 
 

25 
 
 

 
 
7 

 
 
12 

 
 
15 

 
 
12 

 
 
15 

 
 
20 

 
 
25 

 
 
30 

4 Linii de cale ferata 
- curenta 
- de garaj 

20 20 20 20 20 20 25 30 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5 Marginea drumurilor 
carosabile 

4** 5 8 4 6 10 6 10 

6 Linii electrice de inalta 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

*) Statii de capacitate până la 1.000 m3 (şi presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al 
clădirii învecinate cu conditia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, 
uşi) 
pe o lungime care depăşeşte cu 5,00 m limitele statiei în ambele directii şi pe o înăltime de 3,00 m 
deasupra statiei. 
**) Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 mc/h şi presiune de 
intrare < 2 bar, distanta minimă este de 1,50 m. 

 

 TRANSPORTURI RUTIERE 

 
SECŢIUNEA I - PREVEDERI GENERALE 
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Strazile vor respecta prevederile legale in vigoare (Ordinul nr. 49 din 27.01.1998, STAS10144/2-91 
RTC.) 
Zona de protecţie pentru drumurile de pe raza teritoriului studiat vor respecta prevederile Ordonanţei 
nr. 43 din 1997 cu completarile si modificarile ulterioare: 
 

Categoria drumului  Drum Naţional   Drum Judeţean Drum Comunal 

Distanţa de la axul 
drumuluipana la marginea 
exterioara azonei drumului 
(m) 

22 20 18 

 
 
 
SECŢIUNEA II  - NORME PENTRU DIMENSIONAREA ARTERELOR DE CIRCULAŢIE 
 
Strazile sunt clasificate in raport cu intensitatea traficului si de funcţiile pecare le indeplinesc, astfel: 

- Strazi de categoria a III-a – de colectare – 2 benzi – preiau fluxurile de trafic din 
zonelefuncţionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale 

- Strazi de categoria a IV- a – de folosinţa locala – asigura accesul la locuinţe si servicii 
curentesau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus 
 

Categoriast
razii 
 

Numarulbenzilo
r decirculaţie 

Laţimea parţii 
carosabile  

Elementele strazii 
 

Dimensiunile 
elementelor strazii, in m 

III 2 7,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 2,00 
- 1,50 
- 14,00 

6,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 2,00 
- 1,50 
- 13,00 

IV 1 3,50 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 1,00 
- .... 
- 5,50  

3,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 1,00 
- ..... 
- 5,00 

 
- Trotuarele la strazile din localitate sunt de regula, separate de partea carosabila printr-o fisie libera 
rezervata pentru amplasarea pomilor, a instalaţiilor subterane, a stilpilor de iluminat si 
deTelecomunicaţii. 
 
- Fasia libera la strazile de categoria III poate fi prevazuta numai in cazul cind distanţa dintre fronturile 
construcţiilor de pe parţile laterale ale strazilor permite existenţa acestora; in caz contrar trotuarele 
sunt adiacente parţii carosabile. 
 
- Artera de circulaţie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m si va fi prevazuta 
la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m 
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 ZONE CU RISC GEOTEHNIC 

  

In zonele cu risc geotehnic se impun interdicţii/restricţii temporare de construire pana la soluţionarea 
problemelor geotehnice. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


