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RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI 

PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL CARTIER TRAIAN NORD 
 

 

 

 

Conform Legii nr. 350/6 iulie 2001 (*actualizata*) privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, art. 47, alin. (1) « planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de 

reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din 

localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana 

accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a 

zonei cu Planul urbanistic general ». 

Conform Contractului de servicii nr. 100080 din 19.10.2012 - incheiat intre municipiul Galati 

si Asocierea SC QUATTRO DESIGN SRL & SC HALCROW ROMANIA SRL - este in curs de 

derulare Planul Urbanistic Zonal « Cartier Traian Nord ». 

Astfel, pentru elaborarea documentatiei de urbanism, conform temei de proiectare sunt 

prevazute urmatoarele etape/faze: 

I     Etapa privind stabilirea, delimitarea si caracterizarea zonei studiate 

- Actualizarea suportului topografic 

Faza I.1 – Studii de fundamentare cu caracter analitic 

Faza I.2 – Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

Faza I.3 – Studii de fundamentare cu caracter prospectiv  

- Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.) 

- Obtinerea avizului O.C.P.I. 

II  Etapa de intocmire a planului urbanistic zonal si regulamentului local de urbanism aferent 

pentru zona studiata 

Faza II.1 – Propuneri preliminare de reglementari urbanistice (P.U.Z. preliminar) 

- Avizare  Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism  

- Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galati 

Faza II.2 – Consultarea populatiei in conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism   

Faza II.3 – Elaborarea Raportului de mediu si Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor emise de catre organismele centrale/teritoriale interesate 

      - Avizare Agentia pentru Protectia Mediului Galati 
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Faza II.4 - Redactarea finala a documentatiei P.U.Z. (P.U.Z. definitivat) dupa primirea observatiilor 

finale din partea beneficiarului, a propunerilor enuntate de populatie in procesul de informare si 

consultare a publicului cat si a propunerilor institutiilor/organismelor interesate 

- Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism  

- Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galati 

- Aprobare in Consiliul Local Galati  

   

Conform art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism « ...procesul de informare si consultare a publicului se 

finalizeaza cu raportul informarii si consultarii publicului, raport ce se supune atentiei autoritatilor 

administratiei publice responsabile cu aprobarea planului, impreuna cu documentatia completa ». 

 

Informarea si consultarea publicului se face in conformitate cu reglementarile legale privind 

transparenta decizionala si participarea publicului la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea 

durabila a municipiului. 

Prin procedeul informarii si consultarii populatiei se urmareste implicarea acesteia in procesul 

dezvoltarii teritoriului zonei astfel incat fiecare cetatean sa constientizeze faptul ca orasul pe care ni-l 

dorim il putem construi doar impreuna, respectand reguli, strategii si planuri pe care cu totii ni le 

insusim.  

Astfel, se impune intocmirea raportului informarii si consultarii publicului de catre structura 

de specialitate din cadrul administratiei publice locale, acesta urmand a fi dat publicitatii pe pagina de 

internet a Primariei municipiului Galati. 

 

 
 

ETAPE PARCURSE 
 

Pana in prezent au fost parcurse : prima etapa si din etapa 2, primele doua faze, precizate mai 

sus. 

 

PREZENTUL RAPORT CONTINE descrierea metodologiei de organizare si desfasurare a 

consultarii publice, observatiile participantilor si propunerile lor legate de documentele discutate, 

inclusiv concluziile si recomandarile din partea arhitectului sef al municipiului Galati si echipei de 

elaboratori a documentatiei P.U.Z. Traian Nord. 

Informarea si consultarea publicului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile din Ordinul 

nr. 2701/2010 si Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 precum 

si, in conformitate cu graficul de lucru/calendarul actiunilor pentru aceasta etapa, cu privire la 

propunerile preliminare de reglementari urbanistice « Plan Urbanistic Zonal Traian Nord » (P.U.Z. 

preliminar). In acest sens, activitatile s-au desfasurat la sediul Facultatii de Mecanica Galati, corp D 

din str. Domneasca nr. 111, dupa cum urmeaza: 

 In data 27 ianuarie 2014 – afisarea planselor continand propunerile preliminare elaborate pentru a 

fi vizionate de publicul interesat, in spatiul cultural deschis « Nicolae Mantu » din incinta 

Facultatii de Mecanica Galati;  

 In perioada 27 ianuarie – 28 februarie 2014 consultarea documentatiei de catre publicul interesat ; 

 In zilele 26 si 27 februarie 2014, intre orele 10.00 – 15.00, publicul interesat a fost invitat sa 

participe la intalnirea cu echipa de elaboratori a documentatiei ; 

 In ziua de 28 februarie 2014, ora 13.00 s-au desfasurat lucrarile grupului consultativ.  
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            Anuntul privind organizarea dezbaterii publice a fost 
postat pe site-ul Primariei   municipiului   Galati :  
www.primaria.galati.ro , in data 24.01.2014. Publicul   a   
fost informat cu privire la consultarea documentatiei, 
precum si asupra posibilitatii  de a transmite sugestii,  
observatii  si opinii,  in scris  la sediul  P.M.G.  din str. 
Domneasca  nr. 38  sau pe  adresa  de  
 e-mail : arhitectsef@primaria.galati.ro. 

                                             
       De asemenea :  
 La sediul P.M.G. a fost afisat anuntul pe panou special 

amenajat/flipchart ;  
 Informatiile au fost furnizate prin distribuire de 

fluturasi publicitari/flyere pentru informare, la cutiile 
postale, proprietarilor din zona de studiu;    

 in data 21 februarie 2014 s-a procedat la publicarea in 

cotidianul « Viata Libera » a urmatorului anunt :  

« municipiul Galati, titular al Planului Urbanistic Zonal Traian Nord invita publicul interesat sa 

participe la intalnirea cu echipa de elaboratori a documentatiei de urbanism – propuneri preliminare 

PUZ Traian Nord, in zilele de 26 si 27 februarie 2014, intre orele 10.00-15.00, la sediul Facultatii de 

Mecanica Galati, corp D, str. Domneasca nr. 111 » . 

 

             La dezbaterea publica au participat : populatia interesata, membrii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului si Urbanism, reprezentanti ai conducerii si serviciilor interesate din cadrul 

Primariei municipiului Galati, reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale si Ministerului 

Afacerilor Interne, inclusiv echipa de elaboratori a documentatiei pentru a putea explica persoanelor 

interesate eventualele neclaritati.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

http://www.primaria.galati.ro/
mailto:arhitectsef@primaria.galati.ro


 

  

 In continuare, redam observatiile/propunerile din partea populatiei, formulate in cadrul procesului de consultare publica 
pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal Cartier Traian Nord si punctul de vedere/raspunsul din partea elaboratorului PUZ-ului.      
 

CINE A 
FORMULAT 

OBSERVATIA 

TEMATICA 
GENERALA 

DESCRIEREA OBSERVATIILOR RASPUNS 

Andreea Iordan Salubritate 1. Sa se curete zapada 

 

 

 

1.     Nu face obiectul PUZ. Totusi, trama 

stradala a fost configurata astfel incat 

automobilele de dimensiuni mari sa 

aiba acces pe cat mai multe artere. 

Stefan Badita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltare pol de agrement turistic 

(eventual cu insula artificiala) pe lacul 

Brates. 

2. Infrastructura troleibuz si tramvai pana la 

Metro si/sau Garboavele. 

3. Demolare constructii parazitare si tramvai 

pe str. Traian. 

4. Refacerea aerodromului. 

1.     Zona lacului Brates nu face obiectul 

PUZ. Totusi, o viitoare dezvoltare de 

agrement in vecinatate (malul lacului 

Brates – propusa prin alte 

documentatii) a fost luata in 

considerare, prevazandu-se legaturi 

pietonale cu cartierul Traian Nord si 

zone plantate pe taluz (cu rol estetic, de 

stabilizare a versantului si de 

ameliorare a microclimatului). 

2.     Troleibuzul este, in acest moment, 

inoportun pe acest traseu, insa, in caz 

de nevoie, poate fi implementat ulterior 

cu investitii minime. Tramvaiul reduce 

gabaritul circulatiilor rutiere si este 

ineficient de preluat in profilul 

preconizat al str. Traian, in conditiile 

ne-constatarii unor nevoi evidente in 

acest sens.  

3.     Aplicarea RLU va duce la desfiintarea 

constructiilor parazitare. Pentru 

tramvai - vezi pct. 2. 

4.   Imposibil in limitele PUZ.  
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Necunoscut 

 

Edilitare 1. Retea de canalizare si alimentare cu apa pe 

str. Cetatianu Ioan 

 

1. S-a prevazut in PUZ. 

 

Dan Cornea 

(e-mail) 

 

Circulatii, poluare fonica, 

edilitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apreciaza propunerea din PUZ cu privire 

la sensul giratoriu de la intersectia str. 

Traian/str. Cetatianu Ioan. 

2. Avand in vedere propunere intersectie 

semaforizata la DN 26 cu str. Zimbrului, si 

tinand cont de noul sens giratoriu - intrare 

oras (de mai sus), propune eliminarea 

limitarii vitezei la 50 km/h, pana in Bariera 

Traian si mentinerea limitei de 70 km/h. 

3. Zona poluare fonica de la poligonul de 

tragere a unitatii militare e mult mai 

extinsa dacat e prezentata in PUZ. 

4. Iluminat stradal si asfaltare str. Cetatianu 

Ioan  

1. --- 

2. Limitarea de viteza si amplasarea de 

sensuri giratorii si/sau semaforizare 

sunt masuri complementare in 

ameliorarea sigurantei traficului. In 

plus, reducerea la 50 km/h are si rolul 

de a reduce poluarea fonica, de a 

inlesni traversarile pietonale prin 

locurile amenajate si nesemaforizate si, 

nu in ultimul rand, de a conferi zonei 

riverane un statut mai urban, mai 

„civic”, mai putin periferic, pe care am 

si incercat sa il accentuam prin 

prevederile de regulament de 

construire. 

3. Conform legii, zona de poluare fonica a 

UM a fost stabilita de reprezentantii 

acesteia, in functie de activitatile 

desfasurate acolo. Dat fiind ca unitatea 

militara nu face parte din teritoriul 

reglementat prin PUZ, nu putem stopa 

sursa poluarii, scopul acelei limite 

orientative fiind ca cei cuprinsi in ea, 

sa fie instiintati in mod explicit si 

oficial de aceasta problema, in 

momentul solicitarii certificatului de 

urbanism. 

4. PUZ este o documentatie urbanistica de 

reglementare, nu una de finantare a 

investitiilor. Am identificat nevoia 



 

 7 

functionala (urbanistica si trafic 

prognozat) de asfaltare si largire a 

strazii la un profil cu un fir pe sens, 

precum si de completare a unor retele 

edilitare. Astfel, PUZ creaza cadrul 

legal si regulamentar pentru aprobarea 

investitiilor de catre toti factorii 

interesati, in functie de prioritatile 

asumate si de bugetele avute la 

dispozitie.  

 

Reprezentant 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Judetean Galati 

Circulatii 1. Inlesnirea traversarii pietonale a str. 

Traian, in zona Inspectoratului de Jandarmi  

eventual prin pasarela supraterana. 

 

1. Investitia fiind strict in interesul 

exclusiv al Inspectoratului de Jandarmi, 

o astfel de investitie (posibila in 

conditiile PUZ), nu se poate realiza 

decat in conditii de cofinantare. Au fost 

prevazute masuri de calmare a 

traficului pe str. Traian (semaforizare, 

sensuri giratorii, limitari de viteza), 

precum si o trecere de pietoni in 

proximitatea Insp. de Jandarmi. 

  

 

Reprezentant 

Agentia de 

Protectie a 

Mediului 

Mediu 1. Zona lacului Brates este arie naturala 

protejata. 

 

1. Zona lacului Brates nu face parte din 

teritoriul reglementat prin PUZ. 

 

 

Viceprimar 

Florin Popa 

Dezvoltare urbana, 

circulatii, riscuri naturale, 

participarea cetatenilor 

 

 

 

 

1. Cum s-a asigurat, de catre proiectant,  

participarea si consultarea cetatenilor din 

zona? 

2. Asigurarea posibilitatilor viitoare de 

extindere a retelelor edilitare. 

3. Stabilitatea taluzului de la est si 

problemele de amplasare a bazei sportive 

1. S-a realizat prin ancheta sociala din 

faza „Studii de fundamentare”, precum 

si prin punerea la dispozitie a 

documentatiei in limbaj non-tehnic, 

afisata pe panouri si postata pe site. 

Proiectantii (echipa de elaborare a 

documentatiei) au stat timp de 2 zile la 
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propuse. 

4. Amplasarea viitorului drum de ocolire la 

vest de unitatea militara. 

dispozitia cetatenilor pentru explicatii. 

2. In plansele de retele edilitare au fost 

prevazute toate extinderile si revizuirile 

necesare. 

3. Au fost preconizate lucrari de 

stabilizare si punere in siguranta a 

taluzului. Baza sportiva nu presupune 

lucrari de constructii permanente, 

respectandu-se zona de interdictie 

stabilita. 

4. Este varianta cea mai probabila pe 

termen mediu si lung, in urma 

elaborarii altor studii. 

 

 

  

  

  

 

 

  

   

 



 

  

 

Unii dintre participanti au preferat sa nu-si exprime opiniile in cadrul dezbaterii publice, 

exprimandu-se ulterior in scris. Toate adresele continand observatii/propuneri au fost 

inaintate catre elaboratorul documentatiei P.U.Z. Cartier Traian Nord 

 

 

ETAPE/FAZE RAMASE DE PARCURS 

 

II  Etapa de intocmire a planului urbanistic zonal si regulamentului local de urbanism aferent 

pentru zona studiata 

Faza II.3 – Elaborarea Raportului de mediu si Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor emise de catre organismele centrale/teritoriale interesate 

      - Avizare Agentia pentru Protectia Mediului Galati 

Faza II.4 - Redactarea finala a documentatiei P.U.Z. (P.U.Z. definitivat) dupa primirea observatiilor 

finale din partea beneficiarului, a propunerilor enuntate de populatie in procesul de informare si 

consultare a publicului cat si a propunerilor institutiilor/organismelor interesate 

- Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism  

- Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galati 

- Aprobare in Consiliul Local Galati  

 

      Documentatia P.U.Z. aprobata, respectiv plansele de reglementari urbanistice si 

regulamentul local aferent P.U.Z. reprezinta informatii de interes public si vor fi puse la 

dispozitia publicului prin publicare pe pagina web a Primariei municipiului Galati. 
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Denumirea fazei: 
FAZA II.4. Redactarea finală a documentaŃiei (P.U.Z. definitivat) 
 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
  
Cuprins: 

1. DISPOZIłII GENERALE               
1.1. Rolul R.L.U.                
1.2. Baza legală a elaborării R.L.U.              
1.3. Domeniul de aplicare a R.L.U.              

2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR          
2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului 

natural şi construit                
2.2. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public          
2.3. Reguli de amplasare a construcŃiilor şi retrageri minime obligatorii          
2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii            
2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară             
2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor           
2.7. Reguli cu privire la spaŃii verzi şi împrejmuiri           

3. ZONIFICAREA FUNCłIONALĂ            
3.1. Zone şi subzone funcŃionale             

4. PREVEDERI PRIVIND ZONELE FUNCłIONALE DIN TERITORIUL PUZ 
CARTIER TRAIAN NORD GALAłI            

4.1. CB – Zona de tip central cu funcŃiuni complexe de importanŃă locală        
4.2. IS – Zona de instituŃii publice şi servicii           
4.3. L – Zona de locuit              
4.4. M – Zona cu funcŃiuni mixte             
4.5. GC – Zona pentru gospodărie comunală şi echipare tehnico-edilitară        
4.6. V – Zona spaŃiilor plantate             
4.7. S – Zona cu destinaŃie specială             

5. ANEXE               
5.1. DefiniŃii şi termeni utilizaŃi în R.L.U. al P.U.Z. Traian Nord GalaŃi         
5.2. CondiŃii  de  protecŃie  a  reŃelelor  tehnico-edilitare  şi servituŃile impuse de către 

acestea vecinătăŃilor 
5.3. SituaŃii de autorizare indirectă      
5.4. Detalierea UnităŃilor Teritoriale de ReferinŃă, scara 1:2000                
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1. DISPOZIłII GENERALE 

1.1.  Rolul R.L.U. 
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentaŃie cu caracter de reglementare 
care cuprinde prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de realizare şi de 
utilizare a construcŃiilor pe întregul teritoriu al P.U.Z. Cartier Traian Nord, Municipiul GalaŃi, 
judeŃul GalaŃi. 

R.L.U. însoŃeşte Planul Urbanistic Zonal Cartier Traian Nord GalaŃi şi face parte integrantă 
din acesta.  

R.L.U. aferent P.U.Z. reprezintă o piesă de bază în aplicarea P.U.Z., el întărind şi detaliind 
regelementările din P.U.Z.. 

PrescripŃiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni şi restricŃii) sunt obligatorii pe întreg teritoriu ce 
face obiectul P.U.Z.. 

La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau:  

� Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 146/1996), modificat şi completat prin H.G. 
490/2011; 

� ConŃinutul tehnic şi structura din “Ghidul privind metodologia de elaborare şi 
conŃinutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal (Indicativ GM-010-2000, aprobat cu 
OMLPAT nr. 176/N/16.07.2000); 

� Reglementări cuprinse în PUG şi în prescripŃiile regulamentului local de urbanism 
aferent PUG, pentru zona ce face obiectul P.U.Z.. 

� Regulamentul privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi 

1.2.  Baza legală a elaborării R.L.U. 
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este elaborat cu respectarea prevederilor Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare. El intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul Local al Mun. GalaŃi şi nu 
poate fi modificat decât în condiŃiile şi în limitele prevederilor legale prevăzute în Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

R.L.U. este elaborat în conformitate şi cu următoarele acte normative importante: 

� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

� Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată. 

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

� Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism. 

� Legea nr. 153/2011 privind îmbunătăŃirea condiŃiilor ambientale. 

� OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

� Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spŃiilor verzi din intravilanul 
localităŃilor, cu modificările ulterioare.  
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� H.G.R. nr. 162/ 2002 privind depozitarea deşeurilor 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

� Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare. 

R.L.U. Ńine, de asemenea, cont de toate prevederile legale în vigoare conŃinute în alte legi, 
fără legătură directă cu domeniul urbanismului, în primul rând în ConstituŃia României şi în 
Noul Cod Civil, republicat în M. Of. Nr. 505 din 15 iulie 2011 şi Legea nr. 74/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 187/2009 privind Codul Civil. 

1.3.  Domeniul de aplicare al R.L.U. 
R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru autorizarea executării construcŃiilor pe 
întregul teritoriu al P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi format din UTR 1, UTR 4 şi UTR 5 ale P.U.G. 
Municipiul GalaŃi şi din alte terenuri delimitate prin P.U.Z.. 

Teritoriul P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi este cel figurat în Planşa nr. 2.1. – SituaŃia existentă şi 
disfuncŃionalităŃi.  

Zonificarea funcŃională a teritoriului P.U.Z. „Traian Nord” este stabilită în funcŃie de 
categoriile activităŃilor umane desfăşurate şi de ponderea acestora pe întregul teritoriu 
studiat, de omogenitatea funcŃională a fiecărei zone, de configuraŃia naturală a terenului, de 
caracteristicile geotehnice ale terenului precum şi de caracterul de operaŃionalitate care 
trebuie să se obŃină. 

R.L.U. stabileşte reglementări specifice pentru fiecare zonă şi subzonă funcŃională din 
teritoriul P.U.Z.. Ele sunt detaliate în cadrul Cap. 4, pct. 4.1.- 4.7. din R.L.U. 

Terenurile care sunt cuprinse în teritoriul P.U.Z. fac parte, din punct de vedere al 
proprietăŃii, din: 

1. Domeniul public al statului român (de interes naŃional). 

2. Domeniul public al judeŃului (de interes judeŃean) 

3. Domeniul public al Municipiului GalaŃi (de interes local) 

4. Domeniul privat al Municipiului GalaŃi 

5. Terenuri aflate în proprietatea Municipiului GalaŃi pentru care nu a fost 
stabilită apartenneŃa la domeniul public sau privat 

6. Terenuri aflate în proprietatea altei U.A.T. 

7. Domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice 



          5 

 

 

 

2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE 
A TERENURILOR 

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi 
 protejarea patrimoniului natural şi construit 
(1) Pe teritoriul studiat, aferent P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi, este permisă autorizarea 

construirii, conform legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Procesul de colectare a deşeurilor va avea în vederea evacuarea deşeurilor 
menajere din zonele de locuit, servicii publice şi activităŃi economice corespunzător 
normelor şi legislaŃiei în vigoare.  

(3) Clădirile cu destinaŃie rezidenŃială (locuinŃe colective sau individuale), precum şi 
clădirile destinate activităŃilor economice (industrial, servicii, comerŃ, turism etc.) vor fi 
prevăzute cu recipienŃi pentru colectarea deşeurilor şi, preponderent pentru 
colectarea selectivă. 

(4) Operatorul de salubritate care are ca arie de deservire zona aferentă P.U.Z. „Traian 
Nord” trebuie să acŃioneze în sensul întreŃinerii igienei stradale. 

(5) Colectarea apelor uzate se va face de la toate clădirile din zonă prin racordare la 
reŃeaua de canalizare şi vor fi epurate în staŃia de epurare a municipiului. 

(6) Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel 
al apelor uzate menajare şi industriale.  

(7) Se interzice amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităŃi cu efecte negative 
asupra mediului. 

(8) În arealul P.U.Z. „Traian Nord” nu se vor realiza obiective noi care intră sub incidenŃa 
prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanŃe periculoase. 

2.2. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea 
 interesului public 
(1) Conform P.U.G. Mun. GalaŃi, acordarea dreptului de construire prin schimbarea 

regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este condiŃionată de asigurarea 
căilor de acces, a dotărilor publice şi a echipamentelor tehnice necesare funcŃionării 
coerente a zonei. 

(2) Conform P.U.G. Mun. GalaŃi, dreptul de construire poate fi condiŃionat / respins în mod 
justificat, de către autoritatea publică competentă, indiferent de alte prevederi ale 
prezentei documentaŃii şi a regulamentului local de urbanism aferent, precum şi în 
următoarele situaŃii: 

a. existenŃa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea 
condiŃiilor minime de salubritate; 

b. prezenŃa unor vestigii arheologice; 
c. existenŃa riscului de încălcare a normelor de protecŃie a mediului; 
d. existenŃa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural 

sau peisajele valoroase; 
e. existenŃa riscurilor naturale de inundaŃii sau alunecări de teren. 

(3) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonelor neconstruibile (zonele 
cu interdicŃie temporară sau definitivă de construire), definite conform studiului 
geotehnic şi hidrogeotehnic – Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi 
reprezentată în planşa 2.2. Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări 
Urbanistice. 
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(4) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de 
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili condiŃiile amplasării de noi 
construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi 
va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(5) DocumentaŃiile de urbanism şi cele tehnice de autorizare a construirii pe parcele 
limitrofe sau situate pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinte ale obiectivelor 
cu destinaŃie specială (S) se vor aproba / elibera cu respectarea prevederilor 
Ordinului comun M.L.P.A.T. / M.I. / M.Ap.N. / S.R.I. nr. 34 / N / 3422 / 30 / 4221 / 1995 
pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaŃiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, precum şi a documentaŃiilor tehnice pentru autorizarea 
construcŃiilor. 

(6) Unitatea Militară instituie în zona de studiu următoarele limite: 

� Limita zonelor de siguranŃă ale U.M. 01552 GalaŃi cu Raza = 400 m de la limita 
obiectivelor speciale aflate în incinta U.M. – nu creează servituŃi în limita PUZ 

� Limita zonei de poluare fonică a U.M. 01552 GalaŃi cu Raza = 500 m de la limita 
de proroprietate  a U.M.  – la eliberarea C.U., Primăria se obligă să-i înştiinŃeze pe 
solicitanŃii, ale căror terenuri se suprapun parŃial sau integral cu zona de poluare 
fonică, de existenŃa acestei limite.  

(7) Autorizarea executării construcŃiilor generatoare de riscuri se va face cu respectarea 
legislaŃiei specifice.  

(8) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  

(9) ConstrucŃiile ce prezintă un grad avansat de uzură şi implicit pericol în exploatare sau 
pericol public vor fi supuse unor programe de expertizare şi consolidare. 

(10) Se interzice realizarea oricăror construcŃii sau amenajări pe terenurile rezervate 
pentru lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulaŃii auto sau pietonale, 
modernizarea intersecŃiilor şi realizarea parcajelor. (vezi planşa II.2.3. Propuneri şi 
Reglementări - Organizarea circulaŃiei auto şi pietonale). În cazul terenurilor 
proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenŃii de mai sus, orice 
operaŃiune de expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile 
legislaŃiei în vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994). 

(11) Toate studiile de specialitate care au ca obiectiv lărgirea unor străzi, realizarea unor 
noi circulaŃii auto sau pietonale, modernizarea intersecŃiilor şi realizarea parcajelor se 
vor elabora luând în considerare căile de comunicaŃie (drum, bulevard, cale, stradă, 
alee, fundatură, intrare ş.a.) pe toată lungimea lor şi pe ambele fronturi ale acestora. 

(12) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 
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2.3. Reguli de amplasare a construcŃiilor şi retrageri minime 
 obligatorii 
(1) ConstrucŃiile se vor amplasa pe parcele în regim  izolat, cuplat sau înşiruit, în funcŃie 

de specificul zonei şi de prevederile prezentului R.L.U. 

(2) În cazul în care construcŃia se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a unor lucrări de infrastructură tehnică sau într-o zonă afectată de riscuri 
naturale, amplasarea construcŃiei se va stabili prin P.U.D. 

(3) Amplasarea construcŃiilor se face respectând una din următoarele condiŃii: 

- Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate 
din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faŃă de 
limitele laterale ale parcelelor, noua clădire se va amplasa în regim de construire 
izolat. 

 - Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul 
unei construcŃii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se 
la calcanul clădirii existente. 

Prevederile prezentului articol se vor corobora cu prevederile RLU cu privire la relaŃia 
dintre regimul de construire şi deschiderea parcelei, detaliate în funcŃie de subzona 
funcŃională. În cazul unor contradicŃii între aceste prevederi şi prevederile prezentului 
articol, contradicŃii determinate de condiŃiile locale specifice, amplasarea construcŃiilor 
în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o 
documentaŃie de urbanism de tip PUD.  

(4) DistanŃele clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, precum şi 
distanŃele dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă, vor respecta retragerile care 
decurg din necesităŃi de igienă (buna iluminare a construcŃiilor), în general în funcŃie 
de înălŃimea construcŃiilor. De asemenea, în toate situaŃiile se vor respecta retragerile 
definite în Noul Codul Civil care decurg din servituŃile de vedere. De asemenea, se 
vor respecta toate retragerile prevăzute în prezentul Regulament. 

(5) Se vor respecta distanŃele minime faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
necesare intervenŃiilor în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a 
I.S.U. 

(6) Conform Codului Civil, se vor respecta condiŃiile de scurgere a apelor, servituŃile de 
vedere şi servituŃile generate de prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor 
comune. 

(7) Se recomandă, din considerente estetice, evitarea constituirii de noi calcane vizibile 
de pe domeniul public. 

(8) DistanŃele dintre clădiri amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure distanŃele 
minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu în conformitate cu avizul unităŃii 
teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. De asemenea, distanŃele dintre clădirile 
amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure condiŃiile de iluminare naturală, 
însorire, salubritate, securitate în caz de seism conform legislaŃiei în vigoare. 

(9) Se recomandă amplasarea anexelor gospodăreşti în spatele clădirilor principale.  

(10) Este interzisă amplasarea de construcŃii care servesc comerŃului cu băuturi alcoolice 
sau practicării jocurilor de noroc la o distanŃă mai mică de 100,0 m faŃă de şcoli sau 
licee. 

(11) Amplasamentul staŃiilor de transport în comun va fi stabilit de către Consiliul Local, pe 
baza unor studii de specialitate, în proximitatea zonelor indicate în prezentul P.U.Z., 
cu respectarea avizului administratorului drumului public pe care ele se amplasează 
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 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
(1) Este obligatorie asigurarea a cel puŃin unui acces carosabil pentru fiecare parcelă. De 

regulă, acest acces se va realiza direct din drumul public şi va avea o lăŃime minimă 
de  4,00m, în conformitate cu profilele transversale stabilite prin prezentul PUZ, 
precum şi cu configuraŃia recomandată a reŃelei stradale. 

(2) În mod excepŃional, doar pentru unele zone dedicate locuirii, se acceptă posibilitatea 
accesului prin servitute de trecere pe altă parcelă cu acces la drumul public. LăŃimea 
minimă a drumului de servitute va avea 4,0m.  

(3) În toate situaŃiile, caracteristicile acestor accese trebuie să permită intervenŃia 
vehiculelor de stingere a incendiilor.  

(4) Se va acorda o atenŃie sporită acestui aspect în cazul construcŃiilor publice. Pentru 
construcŃiile publice nu este permis accesul prin servitute de trecere. 

(5) Pentru amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul administratorului 
drumului public din care se face accesul.  

(6) Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform 
legislaŃiei în vigoare, în special celor privitoare la accesul neîngrădit al persoanelor cu 
dificultăŃi de deplasare în clădirile publice şi în spaŃiile deschise de interes public. 

(7) În cazul cladirilor înşiruite, este obligatorie asigurarea unui acces (prin gang sau 
circulaŃie publică) în zona din spate a parcelei. 

(8) StaŃionarea autovehiculelor se va realiza în interiorul parcelelor, asigurându-se 
spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislaŃiei în vigoare. 
SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea clădirilor  şi 
conform legislaŃiei în vigoare. Pentru locuinŃe / apartamente cu suprafaŃa utilă sub 
100 mp se va asigura min. 1 loc de parcare / locuinŃă (apartament) şi pentru cele cu 
suprafaŃa utilă peste 100 mp se vor asigura min. 2 locuri de parcare / locuinŃă 
(apartament). 

2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 
În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(4) În scopul asigurării calităŃii spaŃiului public, a protecŃiei mediului şi siguranŃei şi 
sănătăŃii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reŃelelor 
edilitare, în zona drumurilor publice lucrările de construcŃii pentru realizarea/ 
înlocuirea / extinderea reŃelelor edilitare se vor executa în varianta de amplasare 
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. 

(5) Liniile electrice aeriene de medie tensiune al căror traseu nu se află pe domeniul 
public, este necesar să fie înlocuite cu linii electrice subterane. Până la montarea 
reŃelelor electrice aeriene  în subteran se va respecta distanŃa de protecŃie şi distanŃa 
de siguranŃă impusă de lege(conform NTE-003/04/00). 
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(6) La executarea reŃelelor electrice se va Ńine seama obligatoriu de faptul că în spaŃiul 
disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, 
canalizaŃie telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaŃiile necesare  pentru 
montarea acestora,  precum şi distanŃele de siguranŃă între aceste reŃele, cu 
respectarea distanŃelor de securitate prevăzute de SR 8591 – 1997 „Amplasarea în 
localităŃi a reŃelelor edilitare subterane executate în săpătură”, precum şi distanŃele 
prevăzute în  Normativul NTE007- 2008. 

(7) Alimentarea construcŃiilor cu energie electrică în sistem individual este recomandată prin  
montarea de panouri  solare pe acoperişul clădirilor sau înglobate în acest acoperiş. 

(8) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(9) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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.   

(10) La proiectarea şi executarea reŃelelor de telecomunicaŃii se vor respecta prevederile 
Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reŃelelor de comunicaŃii electronice. 

(11) Alimentarea construcŃiilor cu energie electrică în sistem individual este recomandată prin  
montarea de panouri  solare pe acoperişul clădirilor sau înglobate în acest acoperiş. 

(12) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(13) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(14) Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaŃiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV. 

(15) În zonele cu lotizări neconstruite se va asigura extinderea reŃelelor edilitare pe traseul 
drumurilor publice, dimensionate pentru capacitatea totală a viitorilor consumatori. 
Executarea reŃelelor subterane se va realiza anterior modernizării străzilor. 

(16) Se recomandă proiectarea combinată, respectiv amenajarea de bazine de retenŃie a 
apelor din precipitaŃii în zonele de spaŃiu verde sau neamenajat constructiv, pentru a 
prelua atât vârfurile precipitaŃiilor cu caracter torenŃial produse în ultimul deceniu cât 
şi pentru funcŃionarea optimă şi eliminarea intrării în presiune a colectoarelor de 
canalizare existente, conform Standard- 1846-2/2007. 

(17) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare(zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). Amplasarea construcŃiilor şi realizarea 
amenajărilor în proximitatea acestor reŃele vor trebui avizate de către administratorii 
acestora. 
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2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi 
 construcŃiilor 
(1) Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 

parcele în mai mult de 3 subparcele, conf. L190/2013 de aprobare a O.U.G. 7/2011 
pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul. 

(2) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentului R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil1. 

(3) Este permisă operaŃiunea de divizare în vederea construirii a unei parcele în 2 (două) 
subparcele numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(4) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip sau 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi.   

(5) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată 
(prin utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar şi în situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

(6) Forma şi dimensiunile minime admisibile ale parcelelor nou propuse variază de la o 
zonă  sau subzonă funcŃională la alta, în funcŃie de destinaŃia parcelei. Pentru 
parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiŃionări: 

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea (deschiderea) 
acesteia; 

- raportul între lăŃimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

(7) Pentru parcelele existente cu o suprafaŃă peste 5000 mp., cele cu front la stradă 
peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor  (lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5, modul 
de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu. 

(8) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin divizare şi prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele 
învecinate.  

(9) Construirea pe parcele va fi reglementată în funcŃie de destinaŃie şi de caracteristicile 
specifice ale fiecărui tip de clădire. Densitatea ocupării şi utilizării este reglementată 
prin intermediul indicilor urbanistici POT şi CUT, calculaŃi conform prevederilor Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

 

                                                        
1  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – SecŃiunea  
a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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2.7. Reguli cu privire la spaŃii verzi şi împrejmuiri 
(1) Conform legislaŃiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaŃiei terenurilor 

încadrate în categoria spaŃiilor verzi publice, conform Legii nr. 24/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

(2) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaŃii plantate reglementat pentru 
fiecare zonă funcŃională. 

(3) Pe terenurile private, spaŃiile verzi sunt de mai multe categorii: 

- Grădini de faŃadă, care se plantează şi se înierbează în scopul asigurării 
coerenŃei estetice vederii din spaŃiul public; 

- Spatii plantate de protecŃie şi spaŃii plantate pe taluzuri  

(4) În toate cazurile, plantarea va Ńine seama de exigenŃele de siguranŃă ale construcŃiilor 
de pe parcela în cauză şi de pe parcelele învecinate, precum şi de necesităŃile de 
iluminare ale acestora. 

(5) ÎntreŃinerea şi amenajarea spaŃiilor verzi publice este în sarcina deŃinătorului sau 
administratorului fiecărui teren în parte, conform destinaŃiei acestora. 

(6) Proprietarii şi administratorii spaŃiilor verzi private de mari dimensiuni situate în 
interiorul parcelelor au obligaŃia întreŃinerii şi conservării acestora; se interzice 
desfiinŃarea lor. 

(7) Împrejmuirile vor fi tratate în funcŃie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte 
împrejmuirea către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, 
ele trebuie să răspundă exigenŃelor Codului Civil referitoare la prezumŃia de 
coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 
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3. ZONIFICAREA FUNCłIONALĂ 

3.1 ZONE ŞI SUBZONE FUNCłIONALE 

I. GENERALITĂłI 
Teritoriul studiat se află în partea de nord a Municipiului GalaŃi şi, conform temei de 
proiectare, cuprinde 3 UnităŃi Teritoriale de ReferinŃă: U.T.R. 1 (Traian Nord – zonă mixtă), 
U.T.R. 4 (Zonă locuinŃe individuale - Arcaşilor) şi U.T.R. 5 (Zonă locuinŃe individuale - Lacul 
Brateş [eronat denumită în P.U.G. „Arcaşilor”]). 

SuprafaŃa totală a teritoriului studiat care va fi reglementat prin P.U.Z. este de 261,5 ha. 

Reglementările urbanistice formulate în prezentul R.L.U. sunt structurate pe zone şi 
subzone funcŃionale.  

II. TIPURI DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCłIONALE: 
În planşa 2.2. – Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice sunt 
specificate zonele şi subzonele funcŃionale în teritoriul P.U.Z.. 

În teritoriul studiat, delimitarea zonelor şi subzonelor funcŃionale este următoarea: 

C – ZONĂ DE TIP CENTRAL CU FUNCłIUNI COMPLEXE 

CB  Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă pe bază de autorizare directă (conf. 
R.L.U. şi P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi) 

CBa Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism 
de tip P.U.D. 

CBb Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism 
de tip P.U.Z. 

IS – ZONĂ DE INSTITUłII ŞI SERVICII PUBLICE 

ISa Subzona de instituŃii şi servicii publice de interes local situată în exteriorul 
perimetrului central în care construirea este posibilă pe baza unei documentaŃii de 
urbanism de tip P.U.D. 

IBb Subzona de instituŃii şi servicii publice de interes local, municipal, judeŃean sau 
regional situată în exteriorul perimetrului central în care construirea este posibilă 
pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. 

L – ZONĂ DE LOCUIT 

L1  Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică; 
construirea este posibilă pe bază de autorizare directă (conf. R.L.U. 
P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi) 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 
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L1a  Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică; 
autorizarea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip 
P.U.D. 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L1b  Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică; 
autorizarea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip 
P.U.Z. (terenuri cu condiŃii specifice de parcelare / reparcelare) 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L2 Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie; construirea 
este posibilă pe bază de autorizare directă (conf. R.L.U. P.U.Z. „Traian 
Nord” GalaŃi)  
(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=20m. 

L2a Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie amplasată pe 
parcele aflate în zona de protecŃie LEA sau într-o zonă afectată de 
riscuri  naturale; autorizarea construcŃiilor este posibilă numai pe baza 
unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 
(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=20m. 

 

M – ZONĂ CU FUNCłIUNI MIXTE 

MA Subzonă cu funcŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, 
activităŃi culturale, comerŃ en-detail, activităŃi de productie şi manufactură 
de dimensiuni mici şi medii, în care este permisă prezenŃa locuirii.  

MB Subzonă cu funŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerŃ 
en-en gros si en-detail, spaŃii comerciale de mari dimensiuni (de tip 
mall), activităŃi de producŃie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii, 
în care este permisă prezenŃa locuirii. 

GC – ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 

GC1  Subzona pentru gospodărie comunală 

GC2  Subzona pentru echipare tehnico-edilitară 

V – ZONA SPAłIILOR PLANTATE PUBLICE 

V1 Subzona spaŃiilor publice plantate cu acces nelimitat: parcuri, grădini, 
scuaruri, plantaŃii de aliniament, fâşii plantate. 

V2  Subzona pentru spaŃii plantate pentru agrement,  baze de agrement, 
parcuri de distracŃii, complexe şi baze sportive. 

V3  Subzona pentru spaŃii plantate de protecŃie / taluzuri. 

S – ZONĂ CU DESTINAłIE SPECIALĂ 
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Pentru fiecare zonă şi subzonă funcŃională regulamentul este structurat astfel: 

DESCRIEREA ZONEI 

I. GENERALITĂłI 

Art. 1 CondiŃii de autorizare a lucrărilor de construire 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

Art.  2 Utilizări admise 

Art.  3 Utilizări admise cu condiŃionări 

Art.  4 Utilizări interzise  

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Art.  5 Caracteristici ale parcelelor 

Art.  6 Amplasarea clădirilor faŃă de aliniament 

Art.  7 Amplasarea clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Art.  8 Amplasarea clădirilor unele faŃă de altele pe aceeaşi parcelă 

Art.  9 Amplasarea clădirilor faŃă de zonele supuse riscurilor 

Art. 10 CirculaŃii şi accese 

Art. 11 StaŃionarea autovehiculelor 

Art. 12 ÎnălŃimea maximă a clădirilor 

Art. 13 Aspectul exterior al construcŃiilor 

Art. 14 Echiparea edilitară 

Art. 15 SpaŃii libere şi spaŃii plantate 

Art. 16 Împrejmuiri 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

Art. 17 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 

Art. 18 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
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4. PREVEDERI PRIVIND ZONELE FUNCłIONALE  

4.1. CB – ZONĂ DE TIP CENTRAL CU FUNCłIUNI 
COMPLEXE DE IMPORTANłĂ LOCALĂ 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona de tip central se regăseşte dispersat pe cuprinsul zonei de studiu. În aceste arii este 
încurajată concentrarea unor funcŃiuni urbane cât mai diverse, care să contribuie la 
dezvoltarea economică locală şi a municipiului şi la promovarea unei imagini urbane de 
calitate. 

CB – Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara perimetrului Zonei 
Centrale. Zona are un puternic caracter polarizator, de importanŃă locală. 

Tipuri de subzone funcŃionale:  

CB  Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă prin autorizare directă pe baza P.U.Z. şi 
R.L.U. Traian Nord. 

CBa  Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism 
de tip P.U.D. 

CBb  Subzonă de tip central cu funcŃiuni complexe situată în afara 
perimetrului Zonei Centrale, în care este permisă prezenŃa locuirii şi în 
care construirea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism 
de tip P.U.Z. 

I. GENERALITĂłI 
FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- Zonele de tip CB - cuprind funcŃiuni complexe: instituŃii, servicii şi echipamente 
publice, servicii de interes general.  

FuncŃiuni complementare: 

- SpaŃii plantate şi spatii publice amenajate; 

- Parcaje la sol, supraterane şi subterane; 

- Locuire, servicii şi echipamente aferente; 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 
parcele în mai mult de 3 subparcele2.  

(2) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentului R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil3. 

                                                        
2  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
3  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – SecŃiunea  
a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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(3) Este permisă operaŃiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) subparcele, în 
vederea construirii, numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(4) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi.   

(5) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcelă afectată de  riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(6) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare 
care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit. 

(7) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(9) 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. În cazul terenurilor proprietate 
privată afectate de realizarea oricărei intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaŃiei în 
vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994). 

(10) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(11) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

(12) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare. Este interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin 
dimensiunile şi destinaŃia lor presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc 
posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) InstituŃii, servicii şi echipamente publice (administraŃie, învăŃământ, sănătate, cultură, 
sociale etc.); 

(2) Sedii de companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri; 

(3) Servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

(4) Servicii de formare – informare; 

(5) Centre comerciale, galerii comerciale, comerŃ specializat; 

(6) Servicii şi echipamente pentru activităŃi socio-culturale; 
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(7) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale; 

(8) Servicii financiar-bancare şi de asigurări; 

(9) Centre culturale, muzee, spaŃii pentru expoziŃii (altele decât showroom auto sau 
utilaje); 

(10) Clădiri de cult; 

(11) AlimentaŃie publică; 

(12) Hoteluri şi alte facilităŃi de cazare; 

(13) ConstrucŃii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 

(14) CirculaŃii pietonale; 

(15) SpaŃii plantate, locuri de joacă pentru copii; 

(16) Parcaje la sol, supraterane şi subterane; 

(17) LocuinŃe individuale şi colective; 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) ActivităŃi de producŃie, distribuŃie şi comercializare a materialelor şi bunurilor produse, 
ateliere de manufactură, desfăşurate pe suprafeŃe şi în clădiri de mici dimensiuni 
(suprafaŃa desfăşurată aferentă activităŃii mai mică de 250mp), legate de funcŃionarea 
zonei centrale sau a celor de tip central; 

(2) Se admite conversia locuinŃelor în alte funcŃiuni compatibile cu locuirea (comerciale, 
alimentaŃie publică şi servicii profesionale); 

(3) FuncŃiunile, altele decât locuirea, dar care funcŃionează în acelaşi corp de clădire să 
aibă un grad redus de perturbare a locuirii; 

(4) Se admit activităŃi cu caracter comecial în aceeaşi clădire cu locuirea, la parter, cu 
condiŃia să se asigure un acces separat de cel al locatarilor şi cu acordul acestora; 

(5) Cazinouri - în condiŃiile prevăzute de legistaŃia în vigoare; 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) ComerŃ en-gros; 

(2) Centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall); 

(3) Showroom-uri auto în construcŃii special amenajate, service-uri şi vulcanizări auto; 

(4) StaŃii de carburanŃi; 

(5) SpaŃii de depozitare şi platforme de depozitare exterioare; 

(6) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

(7) ActivităŃi de productie, distribuŃie şi depozitare defăşurate pe suprafeŃe şi în clădiri de 
medii şi mari dimensiuni; 

(8) Desfigurarea arhitecturii clădirilor şi deteriorarea finisajului acestora prin dispunerea 
de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor;  

(9) ActivităŃi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural 
existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei; 

(10) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe 
periculoase. 
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III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Se consideră a fi construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiŃii 
(suprafaŃa minimă în raport cu un regim de construire, deschiderea minimă): 

 

CB Regimul de construire / ÎnălŃimea maximă admisă la cornişă 

Deschiderea (m) Înşiruit (150 mp)* Cuplat (200 mp) Izolat (250 mp) 

10 - 12 m P+2+M (et. retras) / 
12m  

P+1+M (et. retras) / 
9m 

 

12 – 15 m P+4+M (et. retras) / 
18m 

P+2+M (et. retras) / 
12m 

P+1+M (et. retras) / 
9m 

15 – 18 m P+4+M (et. retras) / 
18m 

P+3+M (et. retras) / 
15m 

P+2+M (et. retras) / 
12m 

18 – 21 m  P+4+M (et. retras) / 
18m 

P+3+M (et. retras) / 
15m  

Peste 21 m   P+4+M (et. retras) / 
18m 

* SuprafaŃa minimă a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp) 

 

(2) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiŃionări: 

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea (deschiderea) 
acesteia; 

- raportul între lăŃimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

(3) Pentru parcelele cu raportul laturilor  (lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5, modul de 
construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu. 

(4) Pentru construcŃii ce adăpostesc în exclusivitate instituŃii publice, suprafaŃa minimă a 
parcelei este de 800mp, iar deschiderea minimă de 18,0m. 

(5) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 



          19 

 

 

 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau de la cel propus în 
cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând 
următoarele condiŃii: 

Categoria străzii DistanŃa minimă faŃa de 
aliniament 

DistanŃa minimă faŃa de axul 
propus al strazii 

Subzona funcŃională       

Străzi cu profil transversal tip I  0,0m  11,0m  

Străzi cu profil transversal tip I’  0,0m  9.5m 

Străzi cu profil transversal tip II  3,0m 9,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
III 

3,0m  7,0-8,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
IV 

3,0m  6,0-7,0m 

Străzi cu profil transversal tip V 3,0m  5,5m 

(2) În cazul clădirilor înşiruite, nu se admit pe parcelele de colŃ decât clădiri cu faŃade 
perforate pe ambele străzi. 

(3) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(4) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu 
se permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi 
platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Clădirile se pot amplasa în regim de construire discontinuu (izolate sau cuplate) sau 
în regim de construire continuu (înşiruite). 

(2) Clădirile în care se desfăşoară activitatea unor instituŃii publice (învăŃământ, 
administratie etc) se pot amplasa doar în regim de construire izolat. 

(3) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faŃă de limitele 
laterale ale parcelelor, noua cladire se va amplasa în regim de construire izolat. 

(4) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcŃii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se la 
calcanul clădirii existente. În situaŃia în care construcŃia existentă are un regim de 
înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de 
minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 

(5) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc construcŃii 
viabile, realizate din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua 
clădire se va amplasa în regim de construire înşiruit alipindu-se la ambele calcane ale 
clădirilor existente. 
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(6) Prevederile prezentului articol se vor corobora cu prevederile RLU cu privire la relaŃia 
dintre regimul de construire şi deschiderea parcelei, detaliate la art. 5. În cazul unor 
contradicŃii între aceste prevederi şi prevederile prezentului articol, contradicŃii 
determinate de condiŃiile locale specifice, amplasarea construcŃiilor în raport cu 
limitele laterale şi posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o documentaŃie de 
urbanism de tip PUD. 

(7) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 1/3 din 
înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(8) Pentru parcelele având funcŃiuni altele decat locuirea şi care se învecinează cu o 
parcela având funcŃiunea de locuinŃă (L1, L1a, L1b,L2 sau L2a) distanŃa minimă faŃă 
de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de ½ din înălŃimea la cornişă a 
clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. Această prevedere nu se aplică limitelor de 
proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(9) DistanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de 1/3 din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(10) Pentru parcelele având funcŃiuni altele decât locuirea şi care se învecinează pe 
limita posterioară cu o parcela având funcŃiunea de locuinŃă (L1, L1a, L1b,L2 sau 
L2a) distanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de ½ din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 10,0m. 

(11) Prevederile alin. (7) – (10) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile 
Codului Civil, prin elaborarea şi aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip 
PUD. 

(12) Clădirile dispuse în regim cuplat sau înşiruit vor avea o adâncime faŃă de aliniament 
care nu va depăşi 15,0m. 

(13) Este interzisă cuplarea la calcan între clădiri cu funcŃiuni publice sau de locuit şi 
clădiri cu funcŃiuni tehnico-edilitare. 

(14) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
coproprietatea asupra despărŃiturilor comune şi art. 612 din Codul Civil. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maxim două construcŃii principale distincte  

(2) Construirea a mai mult de două construcŃii principale distincte pe aceeaşi parcelă 
este condiŃionată de întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D., avizată 
şi aprobată conform legii. 

(3) CB1+CB2 DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu 
poate fi mai mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii 

(4) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U., conform avizului, după caz. 
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ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE ŞI ANTROPICE 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(4) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) În zonele afectate de eroziune nu se vor putea amplasa construcŃii până la 
amenajarea şi consolidarea malurilor. 

(8) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  

 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil 
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Pentru funcŃiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal 
să se facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

(3) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(5) 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. 

(6) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii. 
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Accese pietonale: 

(7) 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 dificultăŃi 
de deplasare. 

(8) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităŃi pietonale cât mai 
mari a parcelei, prin crearea pasajelor şi deschiderea curŃilor cu funcŃiuni atractive 
pentru pietoni. 

(9) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (înşiruite) se va asigura 
un acces în curtea posterioară printr-un pasaj (gang). 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un 
minim de 1 loc de parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă sub 100mp şi 2 
locuri de parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă peste 100mp. 

(2) StaŃionarea autovehiculelor necesare altor activităŃi se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare. 

(3) SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea 
construcŃiilor şi conform legislaŃiei în vigoare. 

(4) Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeŃe 
dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului 
de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate sau subterane. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea construcŃiilor va fi conform tabelului de la art. 5, alin. (1) 

(2) Pentru clădirile noi, poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere 
de la aliniere egală cu plusul de înălŃime, dar nu mai puŃin de 3,0m. Nu se pot prevala 
de prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de mansardarea 
prevăzuta la alineatul urmator - alin(3). 

(3) Se admite mansardarea clădirilor, cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare si să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. 
Nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de 
nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior. 

(4) Dacă înălŃimea construcŃiilor noi, măsurată în planul faŃadei acestora, depăşeşte 
distanŃa dintre ele şi alinierea construcŃiilor situate pe partea opusă a străzii, iniŃiatorul 
D.T.A.C. va elabora un studiu de însorire. 

(5) În cazul parcelelor de colŃ amplasate pe artere cu regim de înălŃime diferit regimul de 
înălŃime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faŃadei. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va 
realiza în trepte. 

(6) În situaŃia în care construcŃia este alipită pe limita de proprietate unei construcŃii 
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un 
regim de înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime de 
minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 
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ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea 
funcŃiunii. 

(2) Finisajele trebuie să corespundă exigenŃelor actuale Ńinând seama de caracterul 
general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. 

(3) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(4) Se interzice modificarea arhitecturii faŃadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea 
vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, 
inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora4. 

(5) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe arterele principale pe 
baza unor studii suplimentare. 

(6) Se interzice realizarea unor mansarde false (mansarda nu se înscrie în volumul unui 
acoperiş cu pantă de maxim 45 grade).. 

(7) Se va evita folosirea culorilor tari (violet, roz şi alte asemenea). 

(8) La construcŃiile existente, în urma intervenŃiilor de reabilitare, vor fi respectate 
finisajele şi elementele decorative stabilite în proiectul iniŃial (materiale de construcŃii, 
culoare, elemente orizontale/verticale etc.), dacă nu există specificaŃii tehnice 
ulterioare acestuia. 

(9) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte5: 

a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, ca 
transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

                                                        
4 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
5 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează sau plantează. 

(3) Este interzisă desfiinŃarea sau reducerea suprafeŃei spaŃiilor verzi publice.  

(4) Se va acorda o atenŃie deosebită spaŃiilor libere publice şi semi-publice, prin 
amenajări specifice: terase, spaŃii pentru repaus etc. 

(5) Procentul minim recomandabil de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

(6) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare. 

(7) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de 
aceasta. 
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(8) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice. Se vor utiliza 
materiale şi configuraŃii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi 
rezistente la diferenŃele de temperatură specifice locului. 

(9) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaŃiile 
plantate. 

(10) Se va avea în vedere respectarea Codului Civil cu privire la scurgerea apelor 
pluviale. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Nu se recomandă împrejmuirea parcelelor din zonele ansamblurilor de blocuri şi a 
celor cu acces public nelimitat. 

(2) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai mici de 2,00 m. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 

(4) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, 
PVC şi alte materiale plastice sau care imită materiale naturale. 

VI. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) şi 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT 
Regimul de 
construire POT P+1+M (et. 

retras)  
P+2+M (et. 
retras)  

P+3+M (et. 
retras) 

P+4+M (et. 
retras) 

Înşiruit 
 (150 mp) 

55% 1.4 2.0 2.5 3.0 

Cuplat 
(200 mp) 

45% 1.2 1.6 2.0 2.5 

Izolat  
(250 mp) 

40% 1.0 1.4 1.8 2.2 

 

(1) În cazul mansardelor se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din suprafaŃa 
nivelului curent. 

(2) În suprafaŃa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaŃa 
mansardelor, precum şi a etajului retras suplimentar, conform art. 12. 

(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar  şi în 
situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

(4) Dacă o construcŃie nouă este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren 
deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniŃial, 
adăugându-se suprafaŃa planşeelor existente la suprafaŃa planşeelor noii construcŃii. 
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4.2 IS – ZONA PENTRU INSTITUłII PUBLICE ŞI 
SERVICII 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona rezervată instituŃiilor publice este discontinuă în teritoriu. Ea este formată din parcele 
izolate aflate în afara perimetrului Zonei Centrale şi adăposteşte funcŃiuni publice de interes 
general (sedii administrative, instituŃii de învăŃământ, ocrotire a sănătăŃii, instituŃii de 
asistenŃă socială, biserici, instituŃii culturale şi alte asemenea).  

Tipuri de subzone funcŃionale:  

ISa Subzona instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local situată în exteriorul 
perimetrului central în care construirea se va realiza numai pe baza unei 
documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. avizată şi aprobată conform legii; această 
subzonă este reprezentată de terenuri medii şi mici, unele ocupate de instituŃii 
publice, altele libere.  

Prin P.U.D. se va detalia modul specific de construire în urma stabilirii temei 
program şi în raport cu funcŃionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a 
acesteia. 

ISb Subzona instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local, municipal, judeŃean sau 
regional situată în exteriorul perimetrului central în care construirea se va realiza 
numai pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. avizată şi aprobată 
conform legii; această subzonă este reprezentată de terenuri de mari dimensiuni., 
considerate rezerve ale municipiului pentru viitoare obiective de utilitate publică.  

Prin P.U.Z. vor fi reglementate: activităŃile permise, organizarea circulaŃiilor 
(necesitatea unor străzi noi, accese auto, pietonale), organizarea arhitectural - 
urbanistică, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastucturii edilitare, 
statutul juridic şi circulaŃia terenurilor, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) aceste 
aspecte depinzând, în primul rând, de stabilirea temei program (şcoală, sală de 
sport, spital etc.). 

I. GENERALITĂłI 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 
- FuncŃiuni publice reprezentative de importanŃă judeŃeană şi municipală (administraŃie, 

învăŃământ, sănătate, asistenŃă socială, cultură, culte, cercetare etc.) 

FuncŃiuni complementare: 
- SpaŃii plantate şi spaŃii publice amenajate 

- Parcaje la sol, supraterane şi subterane 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) ISa - Subzona instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local în care construirea se 
va realiza numai pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. avizată şi 
aprobată conform legii; 

(2) ISb - Subzona instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local, municipal, judeŃean 
sau regional situată în exteriorul perimetrului central în care construirea se va realiza 
numai pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. avizată şi aprobată 
conform legii; 

(3) În cazul desfiinŃării unei construcŃii existente şi a refacerii acesteia respectând 
funcŃiunea şi indicatorii actuali (POT, CUT, Hmax, retragerile faŃă de limitele laterale şi 
de spate) construirea se va realiza pe bază de autorizaŃie de construire fără a fi 
necesară întocmirea unei documentaŃii de urbanism. 
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(4) În cazul lucrărilor de extindere şi supraetajare a construcŃiilor existente a căror 
suprafaŃa desfăşurată existentă creşte cu mai mult de 20%, construirea se va realiza 
numai pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. cu respectarea condiŃiilor 
de construire din prezentul regulament. 

(5) În cazul realizării unei construcŃii noi care nu se încadrează în situaŃia menŃionată la 
alin.(3), construirea se va realiza numai pe baza unei documentaŃii de urbanism, 
conform alin. (1) sau (2). 

(6) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. lucrările de amenajare 
interioară, reparaŃii, întreŃinere, modernizare şi de desfiinŃare a construcŃiilor 
existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică 
dimensiunile şi forma volumului construit. 

(7) 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. În cazul terenurilor proprietate 
privată afectate de realizarea oricărei intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaŃiei în vigoare 
(L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994). 

(8) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare şi de capacitatea acestora de a permite noi consumatori. Este 
interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin dimensiunile şi destinaŃia lor 
presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

(9) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) ISa - InstituŃii, servicii şi echipamente publice ale autorităŃilor publice locale sau 
centrale (administraŃie, învăŃământ, sănatate, asistenŃă socială, cultură, culte, sală de 
sport etc.). 

(2) ISb - InstituŃii publice reprezentative de importanŃă judeŃeană, municipală, regională şi 
sedii ale unor organisme naŃionale şi internaŃionale. (administraŃie, învăŃământ, 
sănătate, asistenŃă socială, cultură, culte, sală polivalentă, sală de sport,  transporturi 
– autogară etc.). 

(3) CirculaŃii pietonale majore şi circulaŃii pietonale de legătură fie între obiective 
economice şi sociale, fie între două subzone funcŃionale. 

(4) SpaŃii plantate. 

(5) Parcaje la sol, supraterane şi subterane.  

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) LocuinŃe de serviciu (în acelaşi corp de construcŃie cu funcŃiunea principală sau în 
corpuri de construcŃie separate). 

(2) ComerŃ / alimentaŃie publică pentru personalul angajat şi clienŃi. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Locuire individuală / colectivă, cu excepŃia locuinŃelor de serviciu; 

(2) Servicii de interes public sau privat altele decât cele asigurate de autorităŃile publice 
locale sau centrale; 
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(3) ActivităŃi comeciale de interes general; 

(4) ActivităŃi productive, de distribuŃie şi depozitare. 

(5) ActivităŃi poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

(6) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei; 

(7) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor, desfigurând arhitectura 
clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

(8) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe 
periculoase. 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Dacă sunt necesare unele completări, extinderi ale construcŃiilor existente sau în 
cazul apariŃiei unor construcŃii noi pentru a fi construibile parcelele trebuie să aibă 
următoarele caracteristici: 

(2) ISa - SuprafaŃa minimă 500mp, cu un front la stradă de minim 18,0m.  

(3) ISb – conform prevederilor viitorului P.U.Z., în funcŃie de tema program. 

(4) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin divizare şi comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele 
învecinate. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Se va respecta alinierea stabilită prin documentaŃiile de urbanism aprobate şi aflate în 
perioada de valabilitate. 

(2) ISa – amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau de cel propus 
în cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând 
următoarele distanŃe: 

Categoria străzii DistanŃa minimă faŃa de 
aliniament 

DistanŃa minimă faŃa de axul 
propus al strazii 

Subzona funcŃională ISa ISa 

Străzi cu profil transversal tip I 5,0m 16,0m 

Străzi cu profil transversal tip II 5,0m 11,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
III 

5,0m 9,0-10,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
IV 

3,0m 6,0-7,0m 

Străzi cu profil transversal tip V 3,0m 5,5m 

 

(3) ISb conform viitorului P.U.Z 

(4) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(5) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

ISa – conform viitorului P.U.D., ISb – conform viitorului P.U.Z. cu următoarele condiŃionări: 
(1) Clădirile se vor amplasa, de regulă, în regim de construire discontinuu (izolate)  
(2) În mod excepŃional, dacă pe o parcelă vecină se găseşte calcanul unei construcŃii 

viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, calcan 
vizibil din spaŃiul public, clădirea se poate amplasa în regim cuplat cu acest calcan. 

(3) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 1/2 din 
înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(4) DistanŃa minimă fata de limita posterioară a parcelei va fi de ½ din înălŃimea la 
cornisa a clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(5) DistanŃele minime prevăzute la alin. (3) şi (4)  se majorează la 5,0m, respectiv 7,0m 
în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire având funcŃiunea de locuinŃă sau 
lăcaş de cult. 

(6) În cazul construcŃiilor de cult, retragerile faŃă de limitele laterale sau de spate ale 
parcelei vor fi de minim 10,0m. 

(7) În cazul clădirilor dispuse în regim cuplat lungimea maximă a calcanelor este de 
15,0m. 

(8) Este interzisă cuplarea la calcan între clădiri cu funcŃiuni publice şi clădiri cu funcŃiuni 
tehnico-edilitare, unităŃi de producŃie şi de depozitare. 

(9) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
servitutea zidului comun şi art. 612 din Noul Codul Civil. 

(10) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U., conform avizului, după caz. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

ISa – conform viitorului P.U.D., ISb – conform viitorului P.U.Z.  
(1) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii. 

(2) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE ŞI ANTROPICE 

(1) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire), definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(3) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a  împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia de tip P.U.D. sau P.U.Z. care se va întocmi pentru construire va fi 
fundamentată prin studii de specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili 
condiŃiile amplasării de noi construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea 
sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 
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(4) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil 
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public (nu prin servitute de trecere).  

(2) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(3) 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. 

(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(5) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii.  

Accese pietonale: 

(6) Accesele pietonale pe parcelă şi în clădiri vor fi conformate astfel încât să permită 
circulaŃia persoanelor cu dificultăŃi de deplasare. 

(7) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităŃi pietonale cât mai 
mari a parcelei, prin crearea pasajelor şi deschiderea curŃilor cu funcŃiuni atractive 
pentru pietoni. 

(8) Pentru parcelele cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor necesare funcŃiunii imobilului se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare (Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

ISb – conform viitorului P.U.Z. cu următoarele condiŃionări: 

(1) Regimul de înălŃime va fi fundamentat de necesităŃile funcŃionale şi normele tehnice 
specifice, de forma şi dimensiunile parcelei, precum şi de situaŃia vecinătăŃii imediate. 
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(2) În cazul parcelelor de colŃ amplasate pe artere cu regim de înălŃime diferit regimul mai 
mare de înălŃime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de 
maxim 1/3 din lungimea faŃadei. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri 
racordarea se va realiza în trepte. 

(3) ISa – conform temei program, cu recomandarea de a nu se depăşi înălŃimea maximă 
de 15m 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR ŞI MATERIALE DE 
 CONSTRUCłIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea 
funcŃiunii. 

(1) FaŃadele vor fi tratate în mod egal. 

(2) Finisajele trebuie să corespundă exigenŃelor actuale Ńinând seama de caracterul 
general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. Sunt interzise materialele 
strălucitoare şi culorile stridente. 

(3) Se vor evita pastişele şi imitaŃiile unor stiluri arhitecturale exitente şi imitarea 
materialelor naturale. 

(4) Se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru 
acoperirea clădirilor şi anexelor 

(5) Se recomandă utilizarea materialelor naturale, uşoare şi adecvate unui cadru urban 
modern deopotrivă. 

(6) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(7) La construcŃiile existente, în urma intervenŃiilor de reabilitare, vor fi respectate 
finisajele şi elementele decorative stabilite în proiectul iniŃial (materiale de construcŃii, 
culoare, elemente orizontale/verticale etc.), dacă nu există specificaŃii tehnice 
ulterioare acestuia. 

(8) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe arterele principale pe 
baza unor studii suplimentare. 

(9) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte6: 

a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, ca 
transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

                                                        
6 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 
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ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează sau se plantează. 

(3) Procentul minim obligatoriu de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

(4) Pentru terenul încadrat în subzona ISb, situat la sud de Serviciul Public JudeŃean de 
Administrare a domeniului public şi privat, se va rezerva prin viitorul P.U.Z. un spaŃiu 
verde compact, de tip V1, reprezentând min. 40% din suprafaŃa totală a terenului 
(min. 13.000 mp). 

(5) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare. 

(6) Se va acorda o atenŃie deosebită spaŃiilor libere publice şi semi-publice, prin 
amenajări specifice: terase, spaŃii pentru repaus, iluminat etc. 

(7) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de aceasta. 

(8) SuprafeŃele aleilor şi a altor spaŃii publice mineralizate vor fi tratate astfel încât să nu 
scadă semnificativ permeabilitatea generală a solului. Se vor utiliza materiale şi 
configuraŃii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi rezistente la 
diferenŃele de temperatură specifice locului. 

(9) Se va asigura evacuarea  rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaŃiile 
plantate. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) În zonele cu acces public – nu se admit împrejmuiri, cu excepŃia cazului în care sunt 
necesare conform specificului funcŃional (ex. şcoli, grădiniŃe şi alte asemenea). 

(2) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 

(3) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai mici de 2,00 m. 

(4) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, 
tablă, PVC şi alte materiale plastice sau care imită materiale naturale. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) ISa – conform temei program, fără a se depăşi 60%. 

(2) ISb – conform viitorului P.U.Z. în funcŃie de tema / program 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) ISa – conform temei program, fără a se depăşi 2,4. 

(2) ISb – conform viitorului P.U.Z. în funcŃie de tema / program 

(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată 
(prin utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar  şi în situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.3 L – ZONA DE LOCUIT 

DESCRIEREA ZONEI  

Zona rezervată locuirii cuprinde cea mai mare parte a teritoriului studiat care este 
ocupat de un Ńesut rezidenŃial dezvoltat fie spontan, fie pe baza unui plan 
prestabilit, cu construcŃii de înălŃime mică şi medie, destinate locuirii individuale, 
dar şi colective. 

Locuirea colectivă ocupă o suprafaŃă mică în teritoriul studiat şi este caracterizată 
de construcŃii de înălŃime medie. 

Prevederile regulamentare pentru aceste zone îşi propune reducerea 
disfuncŃionalităŃilor existente în teritoriu şi încurajarea unui mod de construire 
adecvat pe un parcelar coerent. 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

L1 Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică în 
care construirea este posibilă pe bază de autorizare directă conform 
P.U.Z. şi R.L.U. „Traian Nord” GalaŃi 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L1a    Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică, 
amplasată pe parcele aflate în zona de protecŃie LEA sau pe parcele 
afectate de riscuri naturale; construirea este posibilă pe baza unei 
documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L1b   Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică; 
autorizarea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip 
P.U.Z. (terenuri cu condiŃii specifice de parcelare / reparcelare). 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

 

L2 Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie; construirea 
este posibilă pe bază de autorizare directă conform P.U.Z. şi R.L.U. 
„Traian Nord” GalaŃi  

(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=18m. 

L2a Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie amplasată pe 
parcele aflate în zona de protecŃie LEA sau într-o zonă afectată de riscuri  
naturale; autorizarea construcŃiilor este posibilă numai pe baza unei 
documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 

(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=18m. 

 

 



          35 

 

 

 

4.3.1. L1/L1a/L1b – LOCUIRE INDIVIDUALĂ ŞI COLECTIVĂ CU 
CLĂDIRI DE ÎNĂLłIME MICĂ - ≤P+2+M, 3N, Hmax cornişă=10m 

I. GENERALITĂłI  

În această subzonă predomină locuirea pe parcelă, în construcŃii cu regim de inălŃime mic; 
subzona de tip L1  se regăseşte în cea mai mare parte a teritoriului studiat, ocupând 
aproape în totalitate U.T.R. 4 şi partea centrală şi de sud a U.T.R. 5. 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

L1 Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică în 
care construirea este posibilă pe bază de autorizare directă conform 
P.U.Z. şi R.L.U. „Traian Nord” GalaŃi 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L1a    Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică, 
amplasată pe parcele aflate în zona de protecŃie LEA sau pe parcele 
afectate de riscuri naturale; construirea este posibilă pe baza unei 
documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

L1b   Locuire individuală şi colectivă de tip urban cu clădiri de înălŃime mică; 
autorizarea este posibilă pe baza unei documentaŃii de urbanism de tip 
P.U.Z. (terenuri cu condiŃii specifice de parcelare / reparcelare). 

  (≤P+2+M, 3N), Hmax cornişă=10m. 

 
FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este cea rezidenŃială – locuire  individuală / 
colectivă. 

FuncŃiuni complementare: 

 - Servicii si echipamente tehnico –edilitare specifice locuirii. 

 - ComerŃ de proximitate cu suprafaŃă redusă (maxim 25% din suprafaŃa desfăşurată 
totală a construcŃiilor de pe teren). 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 
parcele în mai mult de 3 subparcele7.  

(2) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentul R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil8. 

                                                        
7  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
8  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – SecŃiunea  
a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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(3) L1b DocumentaŃia P.U.Z.  se va elabora cel puŃin pentru teritoriul delimitat ca atare în 
Planşa 2.2. Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice; suprafaŃa 
P.U.Z. poate fi extinsă în urma avizului de oportunitate. 

(4) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi.  

(5) Este permisă operaŃiunea de divizare în vederea construirii a unei parcele în 2 (două) 
subparcele numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(6) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(8) Se interzic orice construcŃii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor 
artere, realizarea unor artere noi, modernizarea intersecŃiilor sau  realizarea 
parcajelor. În cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei 
intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică va respecta prevederile legislaŃiei în vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 
33/1994). 

(9) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(10) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(11) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) LocuinŃe individuale şi colective cu regim maxim de înălŃime P+2+M. 

(2) SpaŃii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

(3) GrădiniŃe 

(4) Parcaje la sol şi subterane. 

(5) ConstrucŃii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea 
zonelor de locuinŃe. 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) FuncŃiuni comerciale, alimentaŃie publică şi servicii profesionale, cu condiŃia ca 
suprafaŃa desfăşurată aferentă acestora să reprezinte maximum 25% din suprafaŃa 
desfăşurată totală a construcŃiilor de pe teren. 

(2) Pensiuni / spaŃii de cazare cu o capacitate maximă de 30 locuri pentru practicarea 
microturismului. 

(3) Schimbarea destinaŃiei apartamentelor / locuinŃelor, prin integrarea de activităŃi pentru 
servicii specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii şi 
program de activitate de 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de exemplu: cabinete 
medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanŃă, asigurări, proiectare, 
reprezentanŃe, agenŃii imobiliare etc. 

(4) Schimbarea destinaŃiei apartamentelor / locuintelor de la parterul clădirilor pentru 
categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi 
comerŃ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, 
case de schimb valutar etc şi cu condiŃia asigurării unui acces separat de cel al 
locatarilor. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Conversia apartamentelor existente din clădirile colective în alte funcŃiuni cu excepŃia 
celor specificate la Art. 3, alin. (3). 

(2) Creşterea animalelor pentru producŃie şi subzistenŃă. 

(3) Centre comerciale si galerii comerciale de mari dimensiuni (mall); 

(4) ComerŃ en-gros. 

(5) ActivităŃi productive. 

(6) Showroom-uri auto, service-uri şi vulcanizări auto. 

(7) Ateliere de întreŃinere şi reparaŃii; 

(8) StaŃii de carburanŃi. 

(9) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

(10) Depozitări de materiale refolosibile; 

(11) Depozitarea pentru vânzare de substanŃe inflamabile sau toxice. 

(12) ActivităŃi poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. 

(13) ActivităŃi productive, depozitare en gros, depozitare în aer liber pe platforme sau 
depozitare de materiale toxice sau poluante. 

(14) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei. 

(15) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor, desfigurând arhitectura 
clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

(16) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe 
periculoase. 
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III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Pentru PARCELE EXISTENTE – SuprafeŃele, deschiderea către drumul public 
(aliniament / latura pe care se face accesul carosabil) şi adâncimea minime 
parcelelor considerate a fi construibile sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Regimul de 
construire 

L1/L1a/L1b 
SuprafaŃa minimă 

L1/L1a/L1b 
Aliniamentul / 

Deschiderea minimă 

L1/L1a/L1b 
Adancimea minima 

Clădiri 
construite în 
regim izolat 

250mp 12,0m 16,0m 

Clădiri  
construite în 
regim cuplat 

200mp 10,0m 16,0m 

Clădiri  
construite în 
regim înşiruit 

150mp 8,0m 16,0m 

 

(2) SuprafaŃa, deschiderea către drumul public (aliniament / latura pe care se face 
accesul carosabil) şi adâncimea minime ale parcelelor considerate a fi construibile 
sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Regimul de 
construire 

L1/L1a/L1b 
SuprafaŃa minimă 

L1/L1a/L1b 
Aliniamentul / 

Deschiderea minimă 

L1/L1a/L1b 
Adancimea minima 

Clădiri 
construite în 
regim izolat 

250mp 15,0m 16,0m 

Clădiri  
construite în 
regim cuplat 

200mp 12,0m 16,0m 

Clădiri  
construite în 
regim înşiruit 

150mp 8,0m 16,0m 

 

(3) Pentru PARCELE NOI (PROPUSE) construirea este posibilă în următoarele condiŃii: 

-  Adâncimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puŃin egală cu lungimea 
aliniamentului sau cu lungimea laturii pe care se efectuează accesul carosabil. 
Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia; 

- Raportul între lăŃimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

(4) Pentru PARCELE EXISTENTE - Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate (altele decât cea referitoare la suprafaŃă) pot deveni construibile după 
aprobarea, conform legii, a unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 

(5) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin divizare şi comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele 
învecinate. 

(6) Pentru parcelele cu o suprafaŃă peste 5000 mp., cele cu front la stradă peste 30 metri 
sau cele cu raportul laturilor  (lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5, modul de construire 
se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu. 
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ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării.  

(2) În cazul în care există o aliniere similară a clădirilor durabile cu destinaŃia de locuinŃă 
pe parcelele învecinate, aceasta se va prelua, cu condiŃia să nu contravină 
prevederilor de la alin (2) 

(3) Amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus 
în cazul parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor 
existente se va realiza respectând următoarele condiŃii: 

Categoria străzii 
L1/L1a/L1b 

DistanŃa minimă faŃa de 
aliniament 

L1/L1a/L1b 
DistanŃa minimă faŃa de axul 

propus al strazii 

Străzi cu profil transversal tip I 5,0m 16,0m 

Străzi cu profil transversal tip II 5,0m 11,0m 

Străzi cu profil transversal tip II’ 5,0m 13,5m 

Străzi cu profil transversal tip III 5,0m 9,0m-10,0m 

Străzi cu profil transversal tip IV 3,0m 6,0m-7,0m 

Străzi cu profil transversal tip V 3,0m 5,5m 

Străzi cu profil transversal tip VI 3,0m 8,0m 

(4) În cazul clădirilor înşiruite, nu se admit pe parcelele de colŃ decât clădiri cu faŃade 
perforate pe ambele străzi. 

(5) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(6) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) L1a, L1b – se va stabili prin P.U.D., respectiv P.U.Z., cu respectarea condiŃionărilor 
de mai jos. 

(2) Amplasarea construcŃiilor se face respectând următoarele condiŃii: 

- Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate 
din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faŃă de 
limitele laterale ale parcelelor, noua clădire se va amplasa în regim de construire 
izolat. 

 - Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul 
unei construcŃii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se 
la calcanul clădirii existente. 

(3) Prevederile alin. (2) se vor corobora cu prevederile art. 5 privitoare la caracteristicile 
parcelelor. În cazul unor contradicŃii între aceste prevederi, contradicŃii determinate 
de condiŃiile locale specifice, amplasarea construcŃiilor în raport cu limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o documentaŃie de urbanism de tip PUD.  

(4) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de ½ din 
înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 
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(5) DistanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de ½ din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(6) Prevederile alin. (13) – (14) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile 
Codului Civil, prin elaborarea şi aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip 
PUD. 

(7) În cazul existenŃei, pe limita posterioară a parcelei, a calcanului unei construcŃii 
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, 
clădirea se va putea cupla la acest calcan, cu condiŃia aprobării unei documentaŃii de 
urbanism de tip PUD care să valideze această amplasare. 

(8) Clădirile dispuse în regim cuplat sau înşiruit vor avea o adâncime faŃă de aliniament 
care nu va depăşi 15,0m (aliniere posterioară). 

(9) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
servitutea zidului comun şi art. 612 din Codul Civil. 

(10) Este interzisă cuplarea la calcan între construcŃiile de locuinŃe şi clădiri cu funcŃiuni 
aferente echipării tehnico-edilitare. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  
PARCELĂ 

(1) L1a, L1b – se va stabili prin P.U.D., respectiv P.U.Z. 

(2) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maxim două construcŃii principale distincte. 

(3) Construirea a mai mult de două construcŃii principale distincte pe aceeaşi parcelă 
este condiŃionată de întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D., avizată 
şi aprobată conform legii. 

(4) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE SI ANTROPICE 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice sau pe o parcelă afectată de  riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la art. anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare 
care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit.. 

(3) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire), definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(4) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a  împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia de tip P.U.D. sau P.U.Z. care se va întocmi pentru construire va fi 
fundamentată prin studii de specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili 
condiŃiile amplasării de noi construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea 
sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 
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(5) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(6) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(8) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  

ART.10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public.  

(2) Pot deveni construibile după aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 
şi parcelele care au asigurat accesul prin servitute de trecere, legal obŃinută, pe o 
singură parcelă cu acces la drumul public. 

(3) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii..  

(4) Pentru funcŃiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal 
să se facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere).  

(5) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(6) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

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

Accese pietonale: 

(8) 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 dificultăŃi 
de deplasare. 

(9) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (înşiruite) acestea vor 
avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5m sau se va 
asigura un accesul în curtea posterioară printr-un pasaj (gang). 

(10) Pentru parcelele cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un 
minim de 1 loc de parcare / locuinŃă (apartament) sub 100mp suprafaŃa utila, 2 
locuri de parcare / locuinŃă (apartament) peste 100mp suprafaŃa utilă. 

(2) StaŃionarea autovehiculelor necesare altor activităŃi se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare. 
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ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. 

(2) ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor noi va fi de 10,0m la cornişă, echivalentul a 3(trei) 
niveluri supraterane P+2+M. 

(3) Pentru clădirile noi poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere 
de la aliniere egală cu plusul de înălŃime, dar nu mai puŃin de 3,0m. Nu se pot prevala 
de prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de mansardarea 
prevăzuta la alineatul urmator - alin(4). 

(4) Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. 
Nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de 
nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior. 

(5) ÎnălŃimea maximă admisibilă a construcŃiilor, măsurată în planul faŃadei acestora, nu 
va depăşi distanŃa dintre ele şi alinierea construcŃiilor situate pe partea opusă a 
străzii. 

(6) În cazul regimului de construire înşiruit sau cuplat se admit depăşiri de 1,0 - 2,0m 
numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate. 

(7) În situaŃia în care construcŃia este alipită pe limita de proprietate unei construcŃii 
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un 
regim de înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime de 
minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea 
funcŃiunii. 

(2) Finisajele trebuie să corespundă exigentelor actuale Ńinând seama de caracterul 
general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. 

(3) Se vor evita pastişele şi imitaŃiile unor stiluri arhitecturale exitente şi imitarea 
materialelor naturale. 

(4) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(5) Se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru 
acoperirea clădirilor şi anexelor. 

(6) Se interzice desfigurarea arhitecturii faŃadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea 
vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, 
inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora9. 

(7) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe baza unor studii 
suplimentare. 

(8) Se interzice realizarea unor mansarde false. 

(9) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte10: 

                                                        
9 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
10 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, ca 
transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

(10) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe baza unor studii 
suplimentare. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 
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(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează şi se plantează. 

(3) Procentul minim obligatoriu de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 
(4) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de 

aceasta. 

(5) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.  

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la zidul comun. 

(2) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai mici de 2,00 m. 

(3) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, PVC şi 
alte materiale plastice sau care imită materiale naturale.. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) şi 
ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT Regimul de 
construire 

POT 
P+1+M (et. retras)  P+2+M (et. retras)  

Înşiruit  55% 1.4 2.0 
Cuplat  45% 1.1 1.6 
Izolat  40% 1.0 1.4 

(1) În cazul mansardelor se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din 
suprafaŃa nivelului curent. 

(2) În suprafaŃa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaŃa 
mansardelor, precum şi a etajului retras suplimentar, conform art. 12. 

(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată 
(prin utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar  şi în situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.3.2. L2/L2a – LOCUIRE COLECTIVĂ CU CLĂDIRI DE ÎNĂLłIME 
MEDIE SITUATE ÎN ANSAMBLURI REZIDENłIALE 

I. GENERALITĂłI 

În această subzonă locuirea se desfăşoară în construcŃii de apartamente de înălŃime 
medie;  subzona locuinŃelor colective (L2) este amplasată izolat în teritoriul studiat, pe str. 
Zimbrului şi în partea de Nord-Est a U.T.R. 5. 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

L2 Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie; construirea 
este posibilă pe bază de autorizare directă conform P.U.Z. şi R.L.U. 
„Traian Nord” GalaŃi  

(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=20m. 

L2a Locuire colectivă  de tip urban cu clădiri de înălŃime medie amplasată pe 
parcele aflate în zona de protecŃie LEA sau într-o zonă afectată de riscuri  
naturale; autorizarea construcŃiilor este posibilă numai pe baza unei 
documentaŃii de urbanism de tip P.U.D. 

(P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=20m. 

 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este locuirea colectivă. 

FuncŃiuni complementare: 

- ComerŃ de proximitate cu suprafaŃă redusă. 

- Echipamente publice edilitare aferente locuirii Parcaje, spaŃii plantate 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) L2a – autorizarea va fi precedată de aprobarea unei documentaŃii P.U.D.  

(2) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 
parcele în mai mult de 3 subparcele11.  

(3) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentul R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil12. 

(4) Este permisă operaŃiunea de divizare în vederea construirii a unei parcele în 2 (două) 
subparcele numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(5) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi.   

                                                        
11  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
12  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – 
SecŃiunea  a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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(6) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare 
care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit.. 

(7) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(9) Se interzic orice construcŃii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor 
artere, realizarea unor artere noi, modernizarea intersecŃiilor sau  realizarea 
parcajelor. În cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei 
intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică va respecta prevederile legislaŃiei în vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 
33/1994). 

(10) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(11) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare şi de capacitatea acestora de a permite noi consumatori. Este 
interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin dimensiunile şi destinaŃia lor 
presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

(12) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) LocuinŃe individuale sau colective. 

(2) SpaŃii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

(3) Parcaje la sol, supraterane şi subterane. 

(4) ConstrucŃii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea 
zonelor de locuinŃe. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) ActivităŃi pentru servicii specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a 
locuirii şi program de activitate de 10 ore pe zi (între 8 şi 18), de exemplu: cabinete 
medicale, grădiniŃe, birouri de avocatură, notariale, consultanŃă, asigurări, proiectare, 
reprezentanŃe, agenŃii imobiliare etc. 

(2) La parterul clădirilor de locuinŃe pentru categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele 
cu caracter comercial, cum ar fi comerŃ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, 
librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc şi cu condiŃia asigurării unui acces 
separat de cel al locatarilor. 

(3) ComerŃ de proximitate cu suprafaŃa redusă. 
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ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Centre comerciale si galerii comerciale de mari dimensiuni (mall); 

(2) ComerŃ en-gros. 

(3) ActivităŃi productive. 

(4) Showroom-uri. 

(5) Ateliere de întreŃinere şi reparaŃii; 

(6) StaŃii de carburanŃi. 

(7) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

(8) Depozitări de materiale refolosibile; 

(9) Depozitarea pentru vânzare de substanŃe inflamabile sau toxice. 

(10) ActivităŃi poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. 

(11) ActivităŃi productive, depozitare en gros, depozitare în aer liber pe platforme sau depozitare 
de materiale toxice sau poluante. 

(12) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei. 

(13) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 
deteriorând finisajul acestora; 

(14) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe periculoase. 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Clădirile se pot amplasa doar în regim de construire discontinuu (izolate sau cuplate). 

(2) Parcelele considerate a fi construibile vor avea următoarele caracteristici: 

Regimul de 
construire 

L2a / L2 
SuprafaŃa minimă 

L2a / L2 
Aliniamentul / 

Deschiderea minimă 

L2a / L2 
Adancimea minimă 

Clădiri 
construite în 
regim izolat 

800mp 25,0m 25,0m 

Clădiri  
construite în 
regim cuplat 

500mp 20,0m 25,0m 

 

(3) Pentru PARCELE NOI (PROPUSE) construirea este posibilă în următoarele condiŃii: 

 Adâncimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puŃin egală cu lungimea 
aliniamentului sau cu lungimea laturii pe care se efectuează accesul carosabil. 
Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia; 

- Raportul între lăŃimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

(4) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

(5) Pentru parcelele cu o suprafaŃă peste 5000 mp., cele cu front la stradă peste 30 metri 
sau cele cu raportul laturilor  (lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5, modul de construire 
se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu. 
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ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau faŃă de cel propus 
în cazul parcelelor aflate în bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor 
existente se va realiza respectând următoarele condiŃii: 

Categoria străzii 
L2 / L2a 

DistanŃa minimă faŃa de 
aliniament 

L2 / L2a 
DistanŃa minimă faŃa de 

axul propus al strazii 

Străzi cu profil transversal tip II 5,0m 11,0m 

 

(2) La intersecŃia dintre străzi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(3) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Clădirile se pot amplasa doar în regim de construire discontinuu (izolate sau cuplate) 

(2) L2a – se va stabili prin P.U.D. 

(3) Amplasarea construcŃiilor se face respectând următoarele condiŃii: 

- Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate 
din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faŃă de 
limitele laterale ale parcelelor, noua clădire se va amplasa în regim de construire 
izolat. 

 - Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul 
unei construcŃii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se 
la calcanul clădirii existente. 

(4) Prevederile alin. (1) se vor corobora cu prevederile art. 5 privitoare la caracteristicile 
parcelelor. În cazul unor contradicŃii între aceste prevederi, contradicŃii determinate 
de condiŃiile locale specifice, amplasarea construcŃiilor în raport cu limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o documentaŃie de urbanism de tip PUD.  

(5) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 1/3 din 
înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(6) DistanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de 1/3 din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(7) Clădirile dispuse în regim cuplat vor avea o adâncime faŃă de aliniere care nu va 
depăşi 15,0m (aliniere posterioara). 

(8) Prevederile alin. (5) – (7) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile Codului 
Civil, prin elaborarea şi aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip PUD. 

(9) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune şi art. 612 din Codul Civil. 

(10) Este interzisă cuplarea la calcan între construcŃiile de locuinŃe şi clădiri cu funcŃiuni 
aferente echipării tehnico-edilitare. 
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ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

(1) L2a – se va stabili prin P.U.D. 

(2) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE SI ANTROPICE 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurilor tehnice sau pe o parcelă afectată de  riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire), definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(3) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a  împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia de tip P.U.D. sau P.U.Z. care se va întocmi pentru construire va fi 
fundamentată prin studii de specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili 
condiŃiile amplasării de noi construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea 
sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(4) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil 
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii.. 

(3) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 
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Accese pietonale: 

(5) 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 dificultăŃi 
de deplasare. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un 
minim de 1 loc de parcare / apartament sub 100mp suprafaŃa utila, 2 locuri de 
parcare / apartament peste 100mp suprafaŃa utilă. 

(2) StaŃionarea autovehiculelor necesare altor activităŃi se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea maximă la cornişă a construcŃiilor noi va fi de 18,0m, echivalentul a 5(cinci) 
niveluri supraterane P+4. 

(2) Poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală 
cu plusul de înălŃime, dar nu mai puŃin de 3,0m. Nu se pot prevala de prevederile 
acestui articol construcŃiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul 
urmator - alin.(3). 

(3) Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. 
Nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de 
nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior alin.(2). 

(4) Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. 

(5) În situaŃia în care construcŃia este alipită pe limita de proprietate unei construcŃii 
viabile, realizată din materiale durabile, cu un regim de înălŃime mai mic, se va prelua 
înălŃimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare 
de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

(6) În cazul regimului de construire cuplat se admit depăşiri de 1,0 - 2,0m numai pentru 
alinierea la cornişa clădirilor învecinate. 

(7) În cazul parcelelor de colŃ amplasate pe artere cu regim de înălŃime diferit regimul de 
înălŃime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faŃadei. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va 
realiza în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea 
funcŃiunii. 

(2) Finisajele trebuie sa corespunda exigentelor actuale Ńinând seama de caracterul 
general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. 

(3) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 
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(4) Se interzice desfigurarea arhitecturii faŃadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea 
vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, 
inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora13. 

(5) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe arterele principale pe 
baza unor studii suplimentare. 

(6) Se interzice realizarea unor mansarde false. 

(7) În cazul intervenŃiilor de reabilitare termică, se va evita folosirea culorilor tari (violet, 
roz şi alte asemenea). Este obligatoriu ca aceaste operaŃiuni să se realizeze pe 
întreg tronsonul sau segmentul de bloc. 

(8) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte14: 

a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, ca 
transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

                                                        
13 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
14 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează şi se plantează. 

(3) Procentul minim recomandabil de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 
20%. 

(4) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare la sol. 

(5) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de 
aceasta. 

(6) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.  
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ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Nu se recomandă împrejmuirea parcelelor din zonele ansamblurilor de blocuri şi a 
celor cu acces public nelimitat. 

(2) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai mici de 2,00 m. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 

(4) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, 
tablă, PVC şi alte materiale plastice sau care imită materiale naturale.. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) şi 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Regimul de 
construire 

L2a / L2 
POT 

L2a / L2 
CUT 

Clădiri 
construite în 
regim izolat 

35% 1,9 

Clădiri  
construite în 
regim cuplat 

40% 2,2 

 

(1) În cazul mansardelor se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din 
suprafaŃa nivelului curent. 

(2) În suprafaŃa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaŃa 
mansardelor, precum şi a etajului retras suplimentar, conform art. 12. 

(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată 
(prin utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar şi în situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelo  
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4.4 M – ZONA PENTRU FUNCTIUNI MIXTE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona mixtă se caracterizează printr-o permisivitate mare în ceea ce priveşte caracterul 
funcŃional, permiŃând coexistenŃa atât a funcŃiunilor de interes general şi public cât şi a 
activităŃilor productive, manufacturiere şi de depozitare de mici şi medii dimensiuni. Aceste 
zone sunt grupate, în general, în bordura arterelor de circulaŃie importante, precum şi în arii 
actualmente slab construite pentru care se preconizează o astfel de dezvoltare. 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

MA Subzonă cu funcŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, 
activităŃi culturale, comerŃ en-detail, activităŃi de depozitare, producŃie şi 
manufactură de dimensiuni mici şi medii. 

MB Subzonă cu funŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerŃ 
en-gros si en-detail, spaŃii comerciale de mari dimensiuni (de tip mall), 
activităŃi de producŃie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii,  

4.4.1. MA – FUNCTIUNI MIXTE CU EXCLUDEREA SPAłIILOR 
COMERCIALE DE MARI DIMENSIUNI 
Dezcrierea zonei 

Subzonă cu funcŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, activităŃi culturale, 
comerŃ en-detail, activităŃi de depozitare, productie şi manufactură de dimensiuni mici şi 
medii. 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

MA1 Subzonă cu funcŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, 
activităŃi culturale, comerŃ en-detail, activităŃi de depozitare, productie şi 
manufactură de dimensiuni mici şi medii. 

 H max. = P+2 (3N ≤ 12 m) 

MA2 Subzonă cu funcŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, 
activităŃi culturale, comerŃ en-detail, activităŃi de depozitare, productie şi 
manufactură de dimensiuni mici şi medii. 

 H max. = P+4 (5N ≤ 18 m) 

I. GENERALITĂłI 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este cea terŃiară cuprinzând servicii de interes 
general, comerŃ en-detail  

FuncŃiuni complementare: 

 - ActivităŃi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.). - 
maxim 250 mp suprafaŃă desfăşurată 

 - SpaŃii verzi şi de agrement. 
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ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 
parcele în mai mult de 3 subparcele15.  

(2) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentul R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil16. 

(3) Este permisă operaŃiunea de divizare în vederea construirii a unei parcele în 2 (două) 
subparcele numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(4) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi.   

(5) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(6) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. lucrările de amenajare 
interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a construcŃiilor existente, precum şi 
lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică dimensiunile şi 
forma volumului construit.. 

(7) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(9) 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. În cazul terenurilor proprietate 
privată afectate de realizarea oricărei intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaŃiei în 
vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994). 

(10) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(11) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

(12) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare. Este interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin 
dimensiunile şi destinaŃia lor presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc 
posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

                                                        
15  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
16  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – 
SecŃiunea  a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale; 

(2) Sedii ale unor companii 

(3) Servicii financiar-bancare şi de asigurări; 

(4) Centre culturale, muzee, spaŃii expoziŃionale (altele decât showroom); 

(5) ComerŃ en-detail, showroom-uri şi altele asemenea; 

(6) AlimentaŃie publică; 

(7) Hoteluri şi alte facilităŃi de cazare; 

(8) ConstrucŃii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 

(9) SpaŃii de comercializare / reparaŃii / întreŃinere auto 

(10) StaŃii de carburanŃi 

(11) CirculaŃii pietonale majore de tip promenadă şi circulaŃii pietonale de legătură între 
obiective economice şi sociale. 

(12) SpaŃii plantate, locuri de joacă pentru copii; 

(13) Parcaje la sol ,supraterane şi subterane; 

(14) LocuinŃe individuale sau colective. 

(15) Locuinte de serviciu 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) ActivităŃi de depozitare - maxim 500 mp suprafaŃă desfăşurată;  

(2) Mici unităŃi productive manufacturiere în clădiri de dimeniuni medii şi mici (IMM) - 
maxim 250 mp suprafaŃă desfăşurată. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor, desfigurând arhitectura 
clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

(2) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

(3) ActivităŃile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(4) ActivităŃi poluante de orice fel sau care prezintă risc tehnologic; 

(5) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe 
periculoase. 

(6) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei; 

(7) ActivităŃi de producŃie, distribuŃie şi depozitare a bunurilor şi materialelor produse, 
defăşurate pe suprafeŃe şi în clădiri de dimensiuni mari; 

(8) ComerŃ en-gros sau în clădiri cu o suprafaŃă construită la sol mai mare de 200mp; 

(9) Centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall), showroom-uri auto 
în construcŃii special amenajate şi altele asemenea. 
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III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Se consideră a fi construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiŃii 
(suprafaŃa minimă în raport cu un regim de construire, deschiderea minimă): 

MA1 (max. P+2) Regimul de construire / ÎnălŃimea maximă admisă 

Deschiderea (m) Înşiruit (200 mp)* Cuplat (250 mp) Izolat (300 mp) 

8 - 10 m P+2 (12 m)   

10 – 12 m P+2 (12 m) P+1 (8 m)  

12 – 16 m  P+2 (12 m) P+1 (8 m) 

16 – 18 m  P+2 (12 m) P+2 (12 m) 

Peste 18 m   P+2 (12 m) 

* SuprafaŃa minimă a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp) 

MA2 (max. P+4) Regimul de construire / ÎnălŃimea maximă admisă 

Deschiderea (m) Înşiruit (300 mp)* Cuplat (350 mp) Izolat (400 mp) 

12 - 15 m P+4 (18 m) P+2 (12 m)  

15 – 18 m  P+3 (15 m) P+2 (12 m) 

18 – 21 m  P+4 (18 m) P+3 (15 m) 

Peste 21 m   P+4 (18 m) 

* SuprafaŃa minimă a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp) 

(2) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiŃionări: 

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea (deschiderea) 
acesteia; 

- raportul între lăŃimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

(3) Pentru parcelele cu o suprafaŃă peste 5000 mp., cele cu front la stradă peste 30 metri 
sau cele cu raportul laturilor  (lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5, modul de construire 
se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu. 

(4) Parcelele care nu îndeplinesc condiŃiile de construibilitate pot deveni construibile 
numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 
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ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau de la cel propus în 
cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând 
următoarele condiŃii: 

  
Categoria străzii DistanŃa faŃa de aliniament DistanŃa faŃa de axul propus 

al strazii 

Subzona funcŃională MA1 MA2 MA1 MA2 

Străzi cu profil transversal tip I 0,0m 
(obligatorie) 

0,0m 
(obligatorie) 

11,0m 
(obligatorie) 

11,0m 
(obligatorie) 

Străzi cu profil transversal  
tip I’  

0,0m 
(obligatorie) 

0,0m 
(obligatorie) 

9,5m 
(obligatorie) 

9,5m 
(obligatorie) 

Străzi cu profil transversal tip II 3,0m 
(minimă) 

3,0m 
(minimă) 

9,0m 
(minimă) 

9,0m 
(minimă) 

Străzi cu profil transversal tip 
III 

3,0m 
(minimă) 

3,0m 
(minimă) 

7,0-8,0m 
(minimă) 

7,0-8,0m 
(minimă) 

Străzi cu profil transversal tip 
IV 

3,0m 
(minimă) 

3,0m 
(minimă) 

6,0-7,0m 
(minimă) 

6,0-7,0m 
(minimă) 

Străzi cu profil transversal tip V 3,0m 
(minimă) 

3,0m 
(minimă) 

5,5m 
(minimă) 

5,5m 
(minimă) 

(2) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(3) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faŃă de limitele 
laterale ale parcelelor, noua cladire se va amplasa în regim de construire izolat. 

(2) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcŃii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se la 
calcanul clădirii existente. În situaŃia în care construcŃia existenta are un regim de 
înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de 
minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 

(3) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc construcŃii 
viabile, realizate din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua 
clădire se va amplasa în regim de construire înşiruit alipindu-se la ambele calcane ale 
clădirilor existente. În situaŃia în care una dintre construcŃiile existente are un regim 
de înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de 
minim 3,0m. 

(4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se vor corobora cu prevederile art. 5 privitoare la 
caracteristicile parcelelor. În cazul unor contradicŃii între aceste prevederi, contradicŃii 
determinate de condiŃiile locale specifice, amplasarea construcŃiilor în raport cu 
limitele laterale şi posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o documentaŃie de 
urbanism de tip P.U.D. 
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(5) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 1/2 din 
înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(6) Pentru parcelele având funcŃiuni altele decat locuirea si care se învecinează cu o 
parcela având funcŃiunea de locuinŃă (L1, L1a, L1b,L2 sau L2a) distanŃa minimă faŃă 
de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de ½ din înălŃimea la cornişă a 
clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. Această prevedere nu se aplică limitelor de 
proprietate pe care se realizează cuplarea construcŃiilor. 

(7) DistanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de 1/3 din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(8) Pentru parcelele având funcŃiuni altele decat locuirea si care se învecinează pe 
limita posterioara cu o parcela având funcŃiunea de locuinŃă (L1, L1a, L1b,L2 sau 
L2a) distanŃa minimă faŃă de limita posterioară a parcelei va fi de ½ din înălŃimea la 
cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 10,0m. 

(9) Clădirile dispuse în regim cuplat sau înşiruit vor avea o adâncime faŃă de aliniament 
care nu va depăşi 15,0m. 

(10) Prevederile alin. (5) – (9) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile Codului 
Civil, prin elaborarea şi aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip PUD. 

(11) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
art. 660 (prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune)  şi art. 612 
(distanŃa minimă în construcŃii) din Codul Civil. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maxim două construcŃii principale distincte. 

(2) Construirea a mai mult de două construcŃii principale distincte pe aceeaşi parcelă 
este condiŃionată de întocmirea unei documentaŃii de urbanism tip P.U.D., avizată şi 
aprobată conform legii. 

(3) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – Studiu de 
fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. Zonificare 
funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(3) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de 
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili condiŃiile amplasării de noi 
construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi 
va fi avizată şi aprobată conform legii. 
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(4) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de 
siguranŃă 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 
condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe de siguranŃă etc. – 
Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Pentru funcŃiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se 
facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

(3) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii.. 

(4) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor carosabile. 

(5) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(6) 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. 

Accese pietonale: 

(7) 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 dificultăŃi de 
deplasare. 

(8) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităŃi pietonale cât mai mari 
a parcelei, prin crearea pasajelor şi deschiderea curŃilor cu funcŃiuni atractive pentru 
pietoni. 

(9) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (înşiruite) se va asigura un 
acces în curtea posterioară printr-un pasaj (gang). 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un minim 
de 1 loc de parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă sub 100mp şi 2 locuri de 
parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă peste 100mp. 

(2) StaŃionarea autovehiculelor necesare altor activităŃi se va asigura în interiorul parcelelor, 
asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislaŃiei în 
vigoare. 

(3) SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiilor şi 
conform legislaŃiei în vigoare. 

(4) Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeŃe 
dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de 
motorizare, construirea unor parcaje supraetajate sau subterane. 
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ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea construcŃiilor va fi conform tabelului de la art. 5, alin. (1) 

(2) Pentru clădirile noi, poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la 
aliniere egală cu plusul de înălŃime, dar nu mai puŃin de 3,0m. Nu se pot prevala de 
prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la 
alineatul urmator - alin(3). 

(3) Se admite mansardarea clădirilor cu condiŃia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare si să 
se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade. Nu se pot prevala de 
prevederile acestui articol construcŃiile care beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la 
alineatul anterior, alin(2). 

(4) Dacă înălŃimea construcŃiilor noi, măsurată în planul faŃadei acestora, depăşeşte distanŃa 
dintre ele şi alinierea construcŃiilor situate pe partea opusă a străzii, iniŃiatorul D.T.A.C. va 
elabora un studiu de însorire. 

(5) În cazul parcelelor de colŃ amplasate pe artere cu regim de înălŃime diferit regimul de 
înălŃime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faŃadei. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 

(6) În situaŃia în care construcŃia este alipită pe limita de proprietate unei construcŃii viabile, 
realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de 
înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m. Dacă 
diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCłIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcŃiunii. 

(2) Finisajele trebuie să corespunda exigentelor actuale Ńinând seama de caracterul general al 
zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. 

(3) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(4) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe arterele principale pe baza 
unor studii suplimentare. 

(5) Se interzice realizarea unor mansarde false. 

(6) Se va evita folosirea culorilor tari (violet, roz şi alte asemenea). 

(7) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte17: 

a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, 
ca transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

                                                        
17 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul 
zonei, respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 
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ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează sau plantează. 

(3) Este interzisă desfiinŃarea sau reducerea suprafeŃei spaŃiilor verzi publice.  

(4) Se va acorda o atenŃie deosebită spaŃiilor libere publice şi semi-publice, prin 
amenajări specifice: terase, spaŃii pentru repaus, iluminat etc. 

(5) Procentul minim recomandabil de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 
20%. 

(6) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare. 

(7) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de 
aceasta. 

(8) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice. Se vor utiliza 
materiale şi configuraŃii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi 
rezistente la diferenŃele de temperatură specifice locului. 

(9) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaŃiile 
plantate. 

(10) Se va avea în vedere respectarea Codului Civil cu privire la scurgerea apelor 
pluviale. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Se recomandă neîmprejmuirea parcelelor din zonele ansamblurilor de blocuri şi celor 
cu acces public nelimitat. 

(2) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai  mici de 2,00 m. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 

(4) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, 
tablă , PVC şi alte materiale plastice sau care imită materiale naturale. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
şi 

ART. 19 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

MA1 

CUT Regimul de 
construire 

POT 
P+1+M (et. retras)  P+2+M (et. retras)  

Înşiruit (200 mp)* 55% 1.4 2.0 

Cuplat (250 mp) 45% 1.2 1.6 

Izolat (300 mp) 40% 1.0 1.4 

* SuprafaŃa minimă a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp) 
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MA2 

CUT Regimul de 
construire 

POT 
P+2+M (et.  retras)  P+3+M (et. retras)  P+4+M (et. retras)  

Înşiruit  
(300 mp)* 

55% 2.0 2.5 3.0 

Cuplat (350 mp) 45% 1.6 2.0 2.5 

Izolat (400 mp) 40% 1.4 1.8 2.2 

* SuprafaŃa minimă a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp) 

(1) În cazul mansardelor se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din 
suprafaŃa nivelului curent 

(2) În suprafaŃa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaŃa 
mansardelor, precum şi a etajului retras suplimentar, conform art. 12. 

(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar  şi în 
situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.4.2. MB – FUNCłIUNI MIXTE CU SPAłII COMERCIALE DE MARI 
DIMENSIUNI 

DESCRIEREA ZONEI 

Subzonă cu funŃiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerŃ en-gros si en-
detail, spaŃii comerciale de mari dimensiuni (de tip mall), activităŃi de producŃie şi 
manufactură de dimensiuni mici şi medii, în care este permisă prezenŃa locuirii, situată în 
afara perimetrului Zonei Centrale. 

I. GENERALITĂłI 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este cea terŃiară cuprinzând servicii de interes 
general, comerŃ en-gros şi en-detail  

FuncŃiuni complementare: 

 - ActivităŃi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.) - 
maxim 500 mp suprafaŃă desfăşurată. 

 - SpaŃii verzi şi de agrement. 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei 
parcele în mai mult de 3 subparcele18.  

(2) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) şi 
întocmirea unei documentaŃii de urbanism de tip P.U.Z. (conf. prezentul R.L.U.) 
pentru întocmirea documentaŃiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a 
terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operaŃiunile respective au ca obiect 
împărŃeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcŃii 
sau de infrastructură, precum şi constituirea unei servituŃi de trecere cu privire la un 
imobil19. 

(3) Este permisă operaŃiunea de divizare în vederea construirii a unei parcele în 2 (două) 
subparcele numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiŃiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menŃionate în Certificatul de Urbanism care se va 
solicita în acest scop. 

(4) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaŃiilor de urbanism de tip 
P.U.Z. (în cazul în care aceasta nu este generată de încadrarea funcŃională), 
menŃionate la alin. (2) operaŃiunile de parcelare / divizare generate de trasarea unei 
străzi noi. 

(5) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie LEA sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale, amplasarea va fi 
fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(6) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. lucrările de amenajare 
interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a construcŃiilor existente, precum şi 
lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică dimensiunile şi 
forma volumului construit.. 

(7) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 

                                                        
18  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
19  Extras din L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – 
SecŃiunea  a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 



          66 

 

 

 

Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(9) 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. În cazul terenurilor proprietate 
privată afectate de realizarea oricărei intervenŃii de mai sus, orice operaŃiune de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaŃiei în 
vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994). 

(10) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice. 

(11) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

(12) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare. Este interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin 
dimensiunile şi destinaŃia lor presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc 
posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale; 

(2) Servicii financiar-bancare şi de asigurări; 

(3) Centre culturale, muzee, spaŃii expoziŃionale (altele decât showroom); 

(4) ComerŃ en-detail şi en-gros; 

(5) Centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall), showroom-uri şi 
altele asemenea; 

(6) AlimentaŃie publică; 

(7) Hoteluri şi alte facilităŃi de cazare; 

(8) ConstrucŃii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 

(9) SpaŃii de comercializare / reparaŃii / întreŃinere auto 

(10) Sedii ale unor companii 

(11) StaŃii de carburanŃi. 

(12) CirculaŃii pietonale majore de tip promenadă şi circulaŃii pietonale de legătură între 
obiective economice şi sociale. 

(13) SpaŃii plantate, locuri de joacă pentru copii; 

(14) Parcaje la sol ,supraterane şi subterane; 

(15) LocuinŃe individuale sau colective. 

(16) Locuinte de serviciu 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) ActivităŃi de depozitare - maxim 2500 mp suprafaŃă desfăşurată; 

(2) Mici unităŃi productive manufacturiere în clădiri de dimeniuni medii şi mici (IMM) - 
maxim 500 mp suprafaŃă desfăşurată. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faŃadelor, desfigurând arhitectura 
clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

(2) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

(3) ActivităŃile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(4) ActivităŃi poluante de orice fel sau care prezintă risc tehnologic; 

(5) Sunt interzise activităŃi care intră sub incidenŃa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanŃe 
periculoase. 

(6) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei; 

(7) ActivităŃi de producŃie, distribuŃie şi depozitare a bunurilor şi materialelor produse, 
defăşurate pe suprafeŃe şi în clădiri de dimensiuni mari; 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Amplasarea de centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall) se 
va face pe parcele cu suprafaŃa minimă de 15.000 mp  

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau de la cel propus în 
cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând 
următoarele condiŃii: 

  
Categoria străzii DistanŃa minimă faŃa de 

aliniament 
DistanŃa minimă faŃa de axul 

propus al strazii 

Subzona funcŃională 
Locuire 

individuală 
sau colectivă 

Alte funcŃiuni Locuire 
individuală 

sau colectivă 

Alte funcŃiuni 

Străzi cu profil transversal tip I 5,0m 10,0m 16,0m 21,0m 

Străzi cu profil transversal tip II 5,0m 10,0m 11,0m 16,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
III 

3,0m 5,0m 7,0-8,0m 9,0-10,0m 

Străzi cu profil transversal tip 
IV 

3,0m 5,0m 6,0-7,0,0m 8,0-9,0m 

Străzi cu profil transversal tip V 3,0m 5,0m 5,5m 7,5m 

(2) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(3) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Clădirile se pot amplasa doar în regim de construire discontinuu (izolate). 

(2) DistanŃa minimă faŃă de oricare dintre limitele laterale şi posterioare ale parcelei va 
fi de 1/2 din înălŃimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puŃin de 10,0m.  

(3) Pentru parcelele având funcŃiuni altele decat locuirea si care se învecinează cu o 
parcela având funcŃiunea de locuinŃă (L1, L1a, L1b,L2 sau L2a) distanŃa minimă faŃă 
de oricare dintre limitele laterale şi posterioare ale parcelei va fi de min. 15,0m.  

(4) Prevederile alin. (2) – (3) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile Codului 
Civil, prin elaborarea şi aprobarea unei documentaŃii de urbanism de tip PUD. 

(5) În cazul alipirii construcŃiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
art. 660 (prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune)  şi art. 612 
(distanŃa minimă în construcŃii) din Codul Civil. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maxim două construcŃii principale distincte. 

(2) Construirea a mai mult de două construcŃii principale distincte pe aceeaşi parcelă 
este condiŃionată de întocmirea unei documentaŃii de urbanism tip P.U.D., avizată şi 
aprobată conform legii. 

(3) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie a infrastructurii tehnice majore sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(4) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  
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ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil 
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Pentru funcŃiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal 
să se facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

(3) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăŃime de minim 4,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiŃii.. 

(4) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(5) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(6) 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. 

Accese pietonale: 

(7) 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 dificultăŃi 
de deplasare. 

(8) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităŃi pietonale cât mai 
mari a parcelei, prin crearea pasajelor şi deschiderea curŃilor cu funcŃiuni atractive 
pentru pietoni. 

(9) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (înşiruite) se va asigura 
un acces în curtea posterioară printr-un pasaj (gang). 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un 
minim de 1 loc de parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă sub 100mp şi 2 
locuri de parcare / locuinŃă (apartament) cu suprafaŃa utilă peste 100mp. 

(2) StaŃionarea autovehiculelor necesare altor activităŃi se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare. 

(3) SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea 
construcŃiilor şi conform legislaŃiei în vigoare. 

(4) Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeŃe 
dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului 
de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate sau subterane. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor va fi de 15,0m la cornişă, echivalentul a maxim 5 
(cinci) niveluri supraterane P+4. 

(2) Pentru clădirile noi cu altă destinaŃie decât cea comercială poate fi adăugat 
suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală cu plusul de 
înălŃime, dar nu mai puŃin de 3,0m. Nu se pot prevala de prevederile acestui articol 
construcŃiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul următor - 
alin(3). 
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(3) Se admite mansardarea clădirilor cu destinaŃia de locuinŃă cu condiŃia ca aceasta să 
nu fie o falsă mansardare si să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 
maxim 45 grade. Nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcŃiile care 
beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior, alin(2). 

(4) Dacă înălŃimea construcŃiilor noi, măsurată în planul faŃadei acestora, depăşeşte 
distanŃa dintre ele şi alinierea construcŃiilor situate pe partea opusă a străzii, iniŃiatorul 
D.T.A.C. va elabora un studiu de însorire. 

(5) În cazul parcelelor de colŃ amplasate pe artere cu regim de înălŃime diferit regimul de 
înălŃime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faŃadei. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va 
realiza în trepte. 

(6) În situaŃia în care construcŃia este alipită pe limita de proprietate unei construcŃii 
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un 
regim de înălŃime mai mic, se va prelua înălŃimea acestei clădiri pe o lungime de 
minim 3,0m. Dacă diferenŃa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza 
în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR ŞI MATERIALE DE 
CONSTRUCłIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea 
funcŃiunii. 

(2) Finisajele trebuie să corespunda exigentelor actuale Ńinând seama de caracterul 
general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. 

(3) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(4) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenŃa pe arterele principale pe 
baza unor studii suplimentare. 

(5) Se interzice realizarea unor mansarde false. 

(6) Se va evita folosirea culorilor tari (violet, roz şi alte asemenea). 

(7) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinŃelor de coerenŃă a secvenŃelor 
particulare de Ńesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor 
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va Ńine 
seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce 
priveşte20: 

a. volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate 
direcŃiile din care volumul este perceput în relaŃie cu cadrul construit în care se 
inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenŃierii unor calcane, 
evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.; 

b. arhitectura faŃadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forŃă 
verticale şi orizontale şi ca frecvenŃă a elementelor–accent, armonizarea cu 
vecinătăŃile imediate ca proporŃii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faŃadei, ca 
transparenŃă a balustradelor balcoanelor şi logiilor etc.; 

c. materiale de construcŃie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor 
învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, 
respectarea materialelor construcŃiei iniŃiale în caz de refacere şi extindere; 

d. culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianŃei 
cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faŃadelor etc.; 

                                                        
20 Extras din RLU aferent PUG Municipiul GalaŃi, documentaŃie în curs de aprobare, 22.04.2013 
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ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică.  

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) SpaŃiile libere vizibile din circulaŃiile publice se tratează ca grădini de faŃadă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. 
se înierbează sau plantează. 
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(3) Este interzisă desfiinŃarea sau reducerea suprafeŃei spaŃiilor verzi publice 

(4) Se va acorda o atenŃie deosebită spaŃiilor libere publice şi semi-publice, prin 
amenajări specifice: terase, spaŃii pentru repaus, iluminat etc. 

(5) Procentul minim recomandabil de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

(6) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare. 

(7) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0m de 
aceasta. 

(8) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice. Se vor utiliza 
materiale şi configuraŃii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi 
rezistente la diferenŃele de temperatură specifice locului. 

(9) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaŃiile 
plantate. 

(10) Se va avea în vedere respectarea Codului Civil cu privire la scurgerea apelor pluviale. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Se recomandă neîmprejmuirea parcelelor din zonele ansamblurilor de blocuri şi celor 
cu acces public nelimitat. 

(2) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se recomandă 
împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălŃimi mai  mici de 2,00 m. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune. 

(4) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeŃelor din policarbonat, 
tablă, PVC şi alte materiale plastice sau care imită materiale naturale.. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Pentru centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall) POT maxim 
= 40%. 

(2) Pentru alte destinaŃii POT maxim = 50% 

ART. 19 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) Pentru centre comerciale şi galerii comerciale de mari dimensiuni (mall) CUT maxim 
= 0.6%. 

(2) Pentru alte destinaŃii  CUT maxim = 2.5% 

(3) În cazul mansardelor se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din 
suprafaŃa nivelului curent 

(4) În suprafaŃa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaŃa 
mansardelor, precum şi a etajului retras suplimentar, conform art. 12. 

(5) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată 
(prin utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar  şi în situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.5 GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI 
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 
 
DESCRIEREA ZONEI 

Zona reuneşte funcŃiuni care aparŃin gospodăriei comunale şi funcŃiuni care aparŃin 
echipamentelor tehnico-edilitare.  

Delimitarea acestor zone se face Ńinând cont de condiŃiile de protecŃie a reŃelelor şi 
echipamentelor şi servituŃile impuse de acestea vecinătăŃilor. 

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcŃiilor de orice fel pe care   s-
a instituit servitute de utilitate publică se va face pe baza documentaŃiei de urbanism 
aprobate conform legii. 

 
Tipuri de subzone funcŃionale: 

GC1  - Subzona pentru gospodărie comunală. 

GC2 - Subzona pentru echipare tehnico-edilitară. 

I. GENERALITĂłI 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este cea de asigurare de servicii tehnico-edilitare  

FuncŃiuni complementare: 

Incinte tehnice cu clădiri şi instalaŃii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu energie electrică şi alimentare cu gaze. 

 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie 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. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente. 

(3) Noile dotări tehnico-edilitare vor fi amplasate astfel încât zonele de protecŃie sanitară 
pe care le generează conform prevederilor O.M.S. nr. 536 / 1997 şi H.G. nr. 930 / 
2005 să aibă un impact minim asupra Ńesutului urban deja constituit şi, în special, 
asupra zonelor rezidenŃiale. 

(4) Dimensionarea zonelor de protecŃie sanitară pentru dotările edilitare se va face în 
acord cu legislaŃia în vigoare (Anexa nr. 5.2. a R.L.U.) sau prevederile unor studii de 
specialitate aprobate. 

(5) Se interzic orice construcŃii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor 
artere, realizarea unor artere noi, modernizarea intersecŃiilor, realizarea parcajelor, 
realizarea pasajelor supraterane sau subterane. 
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II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) GC 1 ConstrucŃii, instalaŃii şi amenajări specifice pentru echipamente de gospodărie 
comunală; 

(2) GC 1 Sere; 

(3) GC1 Dotări pentru întreŃinerea şi administrarea domeniului public; 

(4) GC1 Birouri în strictă legătură cu activităŃile specifice funcŃiunii; 

(5) GC2 ConstrucŃii, instalaŃii şi amenajări specifice pentru echipamente tehnico-edilitare. 

(6) SpaŃii plantate, parcaje. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) Nu este cazul. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) GC 1 Se interzice, în aceste zone, autorizarea oricărei construcŃii sau amenajări fără 
legătură directă cu funcŃiunea de gospodărie comunală. 

(2) GC 2 Se interzice, în aceste zone, autorizarea oricărei construcŃii sau amenajări fără 
legătură directă cu funcŃiunea edilitară. 

(3) Pentru incintele limitrofe  zonelor rezidenŃiale se interzic orice activităŃi care prezintă 
risc tehnologic şi care poluează prin natura activităŃii sau prin transporturile pe care le 
generează. 

(4) GC2 Se interzice realizarea construcŃiilor civile (locuinŃe, clădiri comerciale, 
administrative sau de servicii etc.) în zonele de protecŃie sanitară prevăzute în O.M.S. 
536 / 1997 şi HG 930 / 2005. 

(5) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei. 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Pentru funcŃiunile tehnice modificarea dimensiunilor parcelelor se va determina prin 
studii de specialitate, în funcŃie de tipul echipamentului tehnic necesar. 

(2) Parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea de funcŃiuni tehnice noi conform studiilor de specialitate, a normelor 
tehnice specifice şi respectarea normelor sanitare în vigoare, recomandabil minim 
5,0m de la aliniamentul propus prin prezentul PUZ. 
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Se interzice alipirea clădirilor cu funcŃiuni specifice gospodăriei comunale sau cu funcŃiuni 
tehnico-edilitare de calcanele clădirilor existente cu funcŃiuni publice şi de locuit. 

(2) Pentru funcŃiunile tehnice distanŃa minimă dintre construcŃii şi oricare dintre limitele 
laterale sau posterioare ale parcelei va fi de ½ din înălŃimea la cornişă a construcŃiei, 
dar nu mai puŃin de 5,0m cu respectarea normelor tehnice şi sanitare specifice. 

(3) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

(4) În cazul în care activităŃile constituie o sursă de zgomote, vibraŃii sau miros sau în caz 
de risc tehnologic se va urmării respectarea cu stricteŃe a normelor specifice în 
vigoare. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

(1) Pentru funcŃiunile tehnice distanŃa minimă dintre două construcŃii distincte amplasate 
pe aceeaşi parcelă va fi conform studiilor de specialitate, a normelor tehnice specifice 
şi cu respectarea normelor sanitare. 

(2) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE ŞI ANTROPICE 

(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 
protecŃie L.E.A. sau pe o parcelă afectată de  riscuri naturale, amplasarea va fi 
fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirile şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare 
care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit. 

(3) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire), definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

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

(5) SoluŃiile constructive şi materialele de construcŃie folosite vor avea în vedere situarea 
construcŃiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(6) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice 

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).  
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ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil 
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se facă direct din drumul public 
(nu prin servitute de trecere). 

(3) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

Accese pietonale: 

(5) Pentru parcelele cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor necesare funcŃiunii imobilului se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform 
legislaŃiei în vigoare. 

(2) SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea 
construcŃiilor şi conform legislaŃiei în vigoare. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Pentru funcŃiunile tehnice conform studiilor de specialitate şi a normelor tehnice 
specifice şi a legislaŃiei în vigoare. Se recomandă ca înălŃimea maximă a clădirilor să 
nu depăşească 7m. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăŃile imediate. 

(2) Se vor evita construcŃii executate din materiale şi culori stridente.  

(3) Se recomandă construirea posturilor de transformare în corpuri de clădire lipite de 
construcŃiile extistente sau propuse. Tratarea faŃadelor va fi în acord cu clădirea 
principală, şi într-o maniera discretă. 

(4) La construcŃiile existente, intervenŃiile de reabilitare vor respecta finisajele şi 
elementele decorative stabilite în proiectul iniŃial (materiale de construcŃii, culoare, 
elemente orizontale/verticale etc.), dacă acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 
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(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura epurarea apelor uzate conform normelor sanitare şi de mediu în 
vigoare. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faŃă de aliniament şi faŃă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelei să fie destinate amenajărilor şi plantării de vegetaŃie înaltă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se înierbează şi 
se plantează. 

(3) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.  

(4) Pentru siguranŃa construcŃiilor şi reŃelelor, arborii se plantează la o distanŃă de cel 
puŃin 3,0m de aceasta. 
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ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirile se vor executa conform normelor tehnice specifice, cu recomandarea 
ca împrejmuirea către domeniul public să nu depăşească înălŃimea maximă de 2,0m 
din care un soclu de 0,60 m, şi vor fi dublate cu gard viu. 

(2) În cazul necesităŃii unei protecŃii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 
2,5m distanŃă cu un al doilea gard transparent de 2,5m înălŃime, între cele două 
garduri fiind plantaŃi arbori şi arbuşti. 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Conform studiilor de specialitate, a normelor tehnice specifice şi a legislaŃiei în 
vigoare. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) Conform studiilor de specialitate, a normelor tehnice specifice şi a legislaŃiei în 
vigoare. 
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4.6 V – ZONA SPAłIILOR PLANTATE 

4.6.1. V1 – Subzona spaŃiilor publice plantate cu acces 
nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, plantaŃii de 
aliniament, fâşii plantate. 

I. GENERALITĂłI 

Această subzonă este specifică parcurilor, scuarurilor şi altor fâşii plantate/înierbate. 

Subzona este formata din spaŃii plantate, circulaŃii pietonale şi ciclabile din care unele 
ocazional carosabile pentru întreŃinerea spaŃiilor plantate şi accesul la activităŃile permise, 
mobilier urban, joacă şi odihnă, iluminat public şi decorativ, grupuri sanitare, spaŃii pentru 
administrare şi întreŃinere. 

Pentru zonele rezervate funcŃiunii V1 amenajarea se va face pe baza unui studiu de 
specialitate care stabileşte: forma, dimensiunile şi tipul vegetaŃiei, amplasarea şi tipul 
mobilierului urban şi a iluminatului public. 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Pentru orice construcŃie/amenajare care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în 
zona de protecŃie a infrastructurilor tehnice sau pe o parcelă afectată de  riscuri 
naturale, amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip 
P.U.D. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de împrejmuire şi lucrările de desfiinŃare a construcŃiilor existente, precum şi 
lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică dimensiunile şi 
forma volumului construit.. 

(3) Se interzic orice construcŃii, instalaŃii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi (inclusiv trasee pietonale, promenade), 
modernizarea intersecŃiilor sau realizarea parcajelor. 

(4) Se interzice amplasarea de panouri de afişaj şi publicitate stradală cu excepŃia 
panourilor de informare şi orientare turistică. 

(5) Tăierea arborilor se va face cu autorizaŃia autorităŃii locale abilitate şi pe baza 
studiului de specialitate, cu obligaŃia replantării acestora. 

(6) Este interzisă orice schimbare de destinaŃie a spaŃiilor cuprinse în zona funcŃională 
V1. 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) SpaŃii plantate. 

(2) CirculaŃii pietonale şi ciclabile din care unele ocazional carosabile pentru întreŃinerea 
spaŃiilor plantate şi accesul la activităŃile permise.  

(3) Amenajări pentru joacă şi odihnă. 

(4) Fântâni, cişmele, foişoare. 

(5) Grupuri sanitare, spaŃii pentru administrare şi întreŃinere. 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) Amenajări şi construcŃii pentru monumente de for public, expoziŃii temporare, activităŃi 
socio – culturale în aer liber, cu condiŃia ca suprafaŃa acestora însumată la suprafaŃa 
construită existentă şi menŃinută, la cea a circulaŃiilor de toate categoriile şi a 
platformelor, să nu depăşească 15% din suprafaŃa totală a spaŃiului verde. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Se interzic orice intervenŃii care contravin legilor şi normelor în vigoare 

(2) Se interzic orice schimbări ale funcŃiunilor spaŃiilor verzi 

(3) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei 

(4) Se interzice diminuarea suprafeŃelor plantate şi a spaŃiior verzi, realizarea oricăror 
construcŃii care nu servesc funcŃiunii de spaŃiu verde, conform prevederilor 
OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 114/2007. 

(5) Alte funcŃiuni decât cele menŃionate la ART.2 şi ART3. 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) SpaŃiile de tip V1 trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public. 

ART. 6 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conf. specificaŃiilor 
tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare, dar , recomandabil, se va asigura o 
retragere de cel puŃin 3,00 m faŃă de aliniamentul existent al parcelei sau faŃă de cel 
propus. 

ART. 7 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conf. specificaŃiilor 
tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 
UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform specificaŃiilor 
tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

ART. 9 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Pentru orice construcŃie/amenajare care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în 
zona de protecŃie a infrastructurilor tehnice. sau pe o parcelă afectată de  riscuri 
naturale, amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip 
P.U.D. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de împrejmuire şi lucrările de desfiinŃare a construcŃiilor existente, precum şi 
lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică dimensiunile şi 
forma volumului construit. 
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(3) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire),  definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(4) Pentru orice construcŃie, instalaŃie şi amenajare  aflată pe o parcelă de tip V1 (cu 
excepŃia lucrărilor de apărare şi a împrejmuirilor) afectată de riscuri naturale sau 
limitrofă unei astfel de zone, documentaŃia care se va întocmi pentru 
construire/amenajare va fi fundamentată prin studii de specialitate privitoare la 
riscurile naturale care vor stabili condiŃiile amplasării de noi construcŃii/amenajări, 
precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi va fi 
avizată şi aprobată conform legii. 

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

(6) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

(7) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice.    

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Conform prevederilor documentaŃiilor de specialitate, cu următoarele condiŃionări: 

Accese carosabile: 

(1) Se va asigura accesul din circulaŃiile publice către aleile ocazional carosabile (pentru 
întreŃinere, aprovizionare, drum de halajetc). Acestea vor fi tratate ca alei principale. 

(2) Este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se facă direct din drumul public 
(nu prin servitute de trecere). 

(3) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(4) Accesele pietonale, dintre care unele ocazional carosabile, şi cele destinate altor 
tipuri de utilizatori (de exemplu biciclişti) vor fi realizate la aceeaşi cotă. 

(5) DiferenŃierea între accesele ocazional carosabile, cele pietonale şi cele dedicate altor 
tipuri de utilizatori se va face prin alegerea de tipuri, materiale, texturi sau culori 
diferite ale pavajelor. Acolo unde este cazul, această diferenŃiere se va face şi prin 
intermediul altor elemente (zone plantate, dispozitive de blocare a accesului auto, 
elemente constructive, obiecte de mobilier urban etc.), 

(6) În zonele de intersecŃie a suprafeŃelor pietonale cu circulaŃia auto/velo se va  realiza 
coborârea nivelului trotuarelor la cota carosabilului pentru a înlesni deplasarea tuturor 
tipurilor de utilizatori. 

(7) Este obligatoriu ca suprafeŃele minerale (pavajele) care formează accesele ocazional 
carosabile, pietonale sau dedicate altor tipuri de utilizatori să asigure colectarea 
apelor meteroice şi evacuarea acestora către reŃeaua de canalizare sau către 
suprafeŃele verzi/libere21. 

 

                                                        
21 SuprafeŃele libere sunt acele spaŃii nepavate şi care nu sunt ocupate obligatoriu de vegetaŃie erbacee (amestecuri 
gazonante sau înlocuitori de gazon) 
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Accese pietonale: 

(8) Accesele pietonale trebuie să permită circulaŃia persoanelor cu dificultăŃi de 
deplasare. 

(9) Pentru terenurile cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

(10) Este permisă amenajarea pistelor de biciclete cu condiŃia ca acestea să nu încurce 
circulaŃia pietonală şi să fie separate prin marcaje 

(11) SuprafeŃele mineralizate vor fi minime, cu grad mare de permeabilitate şi vor avea 
asigurată colectarea  şi evacuarea apelor meteorice. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara spaŃiilor destinate desfăşurării 
activităŃilor de tip V1, dar în apropierea acestora şi fără să incomodeze circulaŃiile 
publice existente. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor / instalaŃiilor şi amenajărilor se va stabili pe baza 
documentaŃiilor de specialitate şi a specificaŃiilor tehnice. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Volumele se vor armoniza cu caracterul şi destinaŃia zonei şi cu vecinatăŃile imediate; 

(2) Se recomandă materiale uşoare, naturale, tratate să reziste la condiŃiile de climă. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică.  

(2) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(3) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

(4) Se vor asigura instalaŃiile necesare întreŃinerii, irigării spaŃiilor verzi. Amplasarea 
acestora  nu trebuie să deranjeze desfăşurarea funcŃiunilor sau să altereze aspectul 
general al zonei.  

(5) Pentru construcŃiile care necesită racordare la reŃeaua de echipare edilitară este 
obligatorie racordarea acestora la toate utilităŃile disponibile în zonă. ReŃele şi 
echipamente se vor realiza în subteran, respectând normele legale în vigoare. 

(6) ReŃele şi echipamente(electrice, telecomunicaŃii, alimentare cu apă, canalizare, gaze) 
care traversează zona se vor realiza în subteran, respectând normele legale în 
vigoare. Pe traseul reŃelor se prevăd sisteme de identificare nedistructive, respectiv 
markeri, pentru reperarea operativă a poziŃiei reŃelelor în plan orizontal şi vertical. 

(7) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(8) Se va asigura un iluminat public unitar pentru întreaga zonă stabilit printr-un proiect 
de specialitate care să asigure siguranŃa circulaŃiei pietonilor. 

(9) Colectarea deşeurilor se va asigura prin amplasarea de coşuri de gunoi, proiectate în 
cadrul unui proiect de mobilier urban pentru întreaga zonă (parcela de tip V1).  

(10) Se interzice amplasarea toaletelor ecologice şi a containerelor pentru deşeuri pe 
spaŃiul verde 
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ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) Se recomandă utilizarea speciilor locale adaptate condiŃiilor climatice, staŃionale şi 
favorabile faunei antropofile specifice. 

(2) Va fi favorizată utilizarea vegetaŃiei arborescente care contribuie la scăderea 
considerabilă a temperaturilor pe timp de vară, reŃinerea particulelor de praf prin 
intermediul învelişului foliar, diminuarea curenŃilor de aer şi permite realizarea unui 
bun control vizual, inducând senzaŃia de siguranŃă. 

(3) Se vor implementa lucrări de gestionare adecvate şi adaptate pentru fiecare specie în 
parte şi pentru fiecare tip de ansamblu vegetal. Acestea se vor realiza în conformitate 
cu prevederile cadastrului verde cu privire la gestionarea fondului vegetal şi vor fi 
înscrise - după implementare - în această bază de date. 

(4) Pentru siguranŃa construcŃiilor şi instalaŃiilor, arborii se plantează la o distanŃă de cel 
puŃin 3,0 m de aceastea. 

(5) Este interzisă postarea de elemente de semnalizare pe arbori. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Nu se recomandă împrejmuirea către zona de acces a publicului. 

(2) Scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin 
parapet de 0,60 m înălŃime sau prin borduri. 

(3) Dacă este necesară, împrejmuirea către domeniul public va avea înălŃimea maximă 
de 1,50m. 

(4) Pentru imprejmuiri se va folosi una dintre următoarele formule: 

a) soclu de gard din piatră cu asize orizontale, de max. 60 cm înălŃime. Soclul va fi 
prevăzut cu orificii pentru scurgerea apei de pe teren; 

b) gard din plasă de sârmă dublat de vegetaŃie – gard viu, plante agăŃătoare etc. 

(5) Se interzic gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau sârmă 
ghimpată, precum şi folosirea suprafeŃelor de policarbonat, p.v.c. sau sticlă armată. 

(6) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la zidul comun.  

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) SuprafaŃa construită la sol însumată a circulaŃiilor de toate categoriile şi a platformelor 
se va stabili prin studiul de specialitate, dar nu va depăşi 15% din suprafaŃa totală a 
zonei. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT maxim - se va stabili prin studiul de specialitate, dar  nu va depăşi 0.15. 
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4.6.2. V2 – Subzona pentru spaŃii plantate pentru 
agrement, baze de agrement, parcuri de distracŃii, 
complexe şi baze sportive. 

I. GENERALITĂłI 

Această subzonă este specifică bazelor de agrement, parcurilor de distracŃii, complexelor 
şi bazelor sportive cuprinse în teritoriul P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi. 

Subzona conŃine amenajări sportive, instalaŃii pentru distracŃie şi agrement, joacă şi odihnă, 
precum şi construcŃii şi amenajări pentru deservirea acestora.  

Pentru zonele rezervate funcŃiunii V2 amenajarea se va face pe baza unui studiu de 
specialitate care stabileşte: forma, dimensiunile şi tipul vegetaŃiei, amplasarea şi tipul 
mobilierului urban şi a iluminatului public, amenajările specifice temei program (teren de 
sport, amenajări pentru joc şi odihnă etc.).  

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Este interzisă amplasarea de construcŃii / instalaŃii / amenajări în zonele de protecŃie 
a infrastructurilor tehnice (LEA). 

(2) Pentru orice construcŃie/amenajare care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în 
zona de protecŃie a infrastructurii tehnice sau pe o parcelă afectată de  riscuri 
naturale, amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip 
P.U.D. 

(3) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de amenajare interioară, împrejmuirele şi lucrările de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare 
care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit.. 

(4) Se interzic orice construcŃii, instalaŃii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi (inclusiv trasee pietonale, promenade), 
modernizarea intersecŃiilor sau realizarea parcajelor. 

(5) Autorizarea construcŃiilor noi este condiŃionată de asigurarea racordării la reŃelele 
tehnico-edilitare şi de capacitatea acestora de a permite noi consumatori. Este 
interzisă autorizarea executării construcŃiilor care prin dimensiunile şi destinaŃia lor 
presupun cheltuieli de echipare ce depăşesc posibilităŃile financiare ale investitorilor. 

(6) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

(7) Este interzisă orice schimbare de destinaŃie a parcelelor cuprinse în zona funcŃională V2. 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) ConstrucŃii şi amenajări pentru sport (terenuri de sport, piscine, săli de sport, tribune, 
gradene etc.) şi agrement, parcuri de distracŃii. 

(2) CirculaŃii pietonale şi ciclabile din care unele ocazional carosabile pentru accesul la 
activităŃile permise (întreŃinere, aprovizionate etc.). 

(3) Amenajări pentru joacă şi odihnă. 

(4) Grupuri sanitare, spaŃii pentru administrare şi întreŃinere. 

(5) SpaŃii plantate. 

(6) Parcaje. 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) SpaŃii comerciale şi servicii de alimentaŃie publică cu utilizare ocazională, cu condiŃia 
ca suprafaŃa însumată a acestora să nu depăşească 5% din suprafaŃa totală a 
parcelei. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Se interzic orice intervenŃii care contravin legilor şi normelor în vigoare 

(2) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) SuprafaŃa minimă a parcelei este de 2000mp. 

(2) Parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public. 

ART. 6 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform normelor 
tehnice (amenajări sportive, parcuri de distracŃie etc.), dar  se va asigura o retragere 
de minim 5,0m de la aliniamentul existent al parcelei sau de la cel propus pentru 
parcelele aflate în bordura unei artere nou propuse sau propuse spre largire. 

ART. 7 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform normelor 
tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

(2) DistanŃa minimă dintre construcŃii, instalaŃii şi oricare dintre limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei va fi de ½ din înălŃimea la cornişă a construcŃiei, dar nu mai 
puŃin de 5,0m. 

(3) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

(4) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 
UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform normelor 
tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

(2) DistanŃa minimă între două construcŃii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi 
egală cu ½ din înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele, conform normelor 
tehnice, dar nu mai puŃin de 5,0m. 

(3) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

(4) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 
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ART. 9 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Pentru orice construcŃie/amenajare care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona 
de protecŃie a infrastructurilor tehnice sau pe o parcelă afectată de  riscuri naturale, 
amplasarea va fi fundamentată printr-o documentaŃie de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării P.U.D. (menŃionat la alineatul anterior) 
lucrările de împrejmuire şi lucrările de desfiinŃare a construcŃiilor existente, precum şi 
lucrările de reabilitare / consolidare / restaurare care nu modifică dimensiunile şi 
forma volumului construit.. 

(3) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire),  definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 

(4) Pentru orice construcŃie, instalaŃie şi amenajare (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a 
împrejmuirilor) aflată pe o parcelă  afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel 
de zone, documentaŃia care se va întocmi pentru construire/amenajare va fi 
fundamentată prin studii de specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili 
condiŃiile amplasării de noi construcŃii/amenajări, precum şi lucrările necesare pentru 
înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(5) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(7) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Conform prevederilor documentaŃiilor de specialitate, cu următoarele condiŃionări: 

Accese carosabile: 

(1) Se va asigura accesul din circulaŃiile publice către aleile ocazional carosabile (pentru 
întreŃinere, aprovizionare etc). Acestea vor fi tratate ca alei principale. 

(2) Este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se facă direct din drumul public 
(nu prin servitute de trecere). 

(3) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

(4) Accesele pietonale, dintre care unele ocazional carosabile, şi cele destinate altor 
tipuri de utilizatori (de exemplu biciclişti) vor fi realizate la aceeaşi cotă. 

(5) În zonele de intersecŃie a suprafeŃelor pietonale cu circulaŃia auto/velo se va  realiza 
coborârea nivelului trotuarelor la cota carosabilului pentru a înlesni deplasarea tuturor 
tipurilor de utilizatori. 

(6) DiferenŃierea între accesele ocazional carosabile, cele pietonale şi cele dedicate altor 
tipuri de utilizatori se va face prin alegerea de tipuri, materiale, texturi sau culori 
diferite ale pavajelor. Acolo unde este cazul, această diferenŃiere se va face şi prin 
intermediul altor elemente (zone plantate, dispozitive de blocare a accesului auto, 
elemente constructive, obiecte de mobilier urban etc.) 
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(7) Este obligatoriu ca suprafeŃele minerale (pavajele) care formează accesele ocazional 
carosabile, pietonale sau dedicate altor tipuri de utilizatori să asigure colectarea 
apelor meteroice şi evacuarea acestora către reŃeaua de canalizare sau către 
suprafeŃele verzi/libere22.  

Accese pietonale: 

(8) Accesele pietonale trebuie să permită circulaŃia persoanelor cu dificultăŃi de 
deplasare. 

(9) Pentru terenurile cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

(10) Este permisă amenajarea pistelor de biciclete cu condiŃia ca acestea să nu încurce 
circulaŃia pietonală şi să fie separate prin marcaje 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelei.  

(2) SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea 
construcŃiilor/amenajărilor şi conform legislaŃiei în vigoare.  

(3) Se va planta minim un arbore la 4 locuri de parcare. 

(4) Se vor amplasa rasteluri pentru staŃionarea bicicletelor. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor noi este de 12,0m. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Volumele se vor armoniza cu caracterul şi destinaŃia zonei şi cu vecinatăŃile imediate; 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(2) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(3) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 

(4) Se vor asigura instalaŃiile necesare întreŃinerii, irigării spaŃiilor verzi şi a amenajărilor 
sportive. Amplasarea acestora nu trebuie să deranjeze desfăşurarea funcŃiunilor  sau 
să altereze aspectul general al zonei. 

(5) Pentru construcŃiile care necesită racordare la reŃeaua de echipare edilitară este 
obligatorie racordarea acestora la toate utilităŃile disponibile în zonă. ReŃele şi 
echipamente se vor realiza în subteran, respectând normele legale în vigoare. 

(6) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(7) ReŃele şi echipamente(electrice, telecomunicaŃii, alimentare cu apă, canalizare, gaze) 
care traversează zona se vor realiza în subteran, respectând normele legale în 
vigoare. Pe traseul reŃelor se prevăd sisteme de identificare nedistructive, respectiv 
markeri, pentru reperarea operativă a poziŃiei reŃelelor în plan orizontal şi vertical. 

                                                        
22 SuprafeŃele libere sunt acele spaŃii nepavate şi care nu sunt ocupate obligatoriu de vegetaŃie erbacee (amestecuri 
gazonante sau înlocuitori de gazon) 
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(8) Se va asigura un iluminat public unitar pentru întreaga zonă stabilit printr-un proiect 
de specialitate care să asigure siguranŃa circulaŃiei pietonilor. 

(9) Colectarea deşeurilor se va asigura prin amplasarea de coşuri de gunoi, proiectate în 
cadrul unui proiect de mobilier urban pentru întreaga zonă.  

(10) Se va asigura colectarea deşeurilor de la incintele sau obiectivele de agrement. 
RecipienŃii pentru colectarea selectivă vor fi astfel amplasaŃi încât să nu producă 
degradarea spaŃiilor plantate. 

(11) Se interzice amplasarea toaletelor ecologice şi a containerelor pentru deşeuri pe 
spaŃiul verde 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) Procentul minim obligatoriu de spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

(2) Pentru siguranŃa construcŃiilor şi instalaŃiilor, arborii se plantează la o distanŃă de cel 
puŃin 3,0m de aceastea. 

(3) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.  

(4) Se recomandă, utilizarea speciilor locale adaptate condiŃiilor climatice, staŃionale şi 
favorabile faunei antropofile specifice. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Este recomandabil să nu existe împrejmuire către zona de acces a publicului. 

(2) Pentru amenajările sportive se vor respecta normele tehnice şi legislaŃia în vigoare. 

(3) Dacă este necesară, împrejmuirea către domeniul public va avea înălŃimea maximă 
de 1,50m. 

(4) Pentru imprejmuiri se va folosi una dintre următoarele formule: 

a) Soclu de gard din piatră cu asize orizontale, de max. 60 cm înălŃime. Soclul va fi 
prevăzut cu orificii pentru scurgerea apei de pe teren; 

b) Gard din plasă de sârmă dublat de vegetaŃie – gard viu, plante agăŃătoare etc. 

(5) Se interzic gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau sârmă 
ghimpată, precum şi folosirea suprafeŃelor de policarbonat, p.v.c. sau sticlă armată. 

(6) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune.  

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Pentru construcŃii, inclusiv tribune, gradene etc. POT maxim = 30% - reprezintă 
suprafaŃa construită la sol a construcŃiilor existente şi noi (nu este inclusă în acest 
calcul suprafaŃa amenajărilor în aer liber: bazine descoperite, terenuri de sport, 
instalaŃii etc.). 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
(1) CUT maxim = 0.6. 
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4.6.3. V3– Subzona spaŃiilor plantate pe taluzuri şi 
subzona spaŃiilor plantate de protecŃie 

I. GENERALITĂłI 

Subzona V3 cuprinde spaŃii plantate pe taluzuri şi zonele cu interdicŃie de construire  
(pentru protecŃia taluzurilor) aflate în limita PUZ Traian Nord. Subzona V3 mai cuprinde 
culoare de protecŃie faŃă de infrastructura tehnică (circulaŃii majore şi de reŃele de transport 
a energiei electrice) şi culoare de separare a două funcŃiuni diferite (CB, M / V). 

Aceste subzone vor fi supuse unor operaŃiuni de eliminare/diminuare a riscurilor naturale şi 
de valorificare a perspectivelor valoroase: 

� Realizarea lucrărilor de regenerare (tăieri de regenerare şi de întreŃinere) a vegetaŃiei 
existente; 

� MenŃinerea sub control sau eliminarea acolo unde este necesar, a elementelor 
vegetale invadante pentru favorizarea perspectivelor valoroase; 

� Alegerea corespunzătoare condiŃiilor staŃionale, a elementelor vegetale noi şi care 
favorizează perspectivele valoroase; 

� Pentru stabilizarea taluzurilor se va avea în vedere plantări cu rol de protecŃie şi de 
consolidare (arbuşti cu rădăcini trasante), utilizarea de specii cu o înrădăcinare 
profundă, capabile să fixeze terenuri în pantă.  

� Vor fi realizate plantări care să asigure drenarea pantelor. 

Pentru realizarea acestor obiective se vor întocmi studii de specialitate (peisagistice, 
tehnice). 

Pentru a se asigura stabilitatea taluzurilor, trebuie să se Ńină cont de recomandările şi 
interdicŃiile Studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – Studiu de fundamentare al P.U.Z. Traian 
Nord, dintre care menŃionăm: 

� Respectarea  strictă a  limitei de construibilitate pe versant; 

� Se interzice ca pe panta versantului să se realizeze orice tip de construcŃii. 

� Pentru amplasarea construcŃiilor şi amenajărilor noi în proximitatea zonelor supuse 
riscurilor naturale se vor realiza studii de specialitate privitoare la riscurile naturale care 
vor stabili condiŃiile amplasării, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau 
atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Se interzic orice construcŃii, altele decât cele necesare întreŃinerii şi accesului la 
instalaŃii tehnice. 

(2) Se interzice ca pe panta versantului să se realizeze orice tip de construcŃii, cu 
excepŃia amenajărilor uşoare (scări, rampe cu panta mică,) pentru a căror realizare 
se vor întocmi calcule de stabilitate şi amenajări ale versanŃilor.  

(3) Este interzisă orice schimbare de destinaŃie a terenurilor. 

(4) Instalarea panourilor de afişaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea 
reglementărilor „Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul GalaŃi” 

(5) Tăierea arborilor se va face conform studiului de specialitate şi cu autorizaŃia 
autorităŃii locale abilitate. 
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II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) SpaŃii plantate cu rol de stabilitate a terenului şi rol peisajer 

(2) SpaŃii plantate cu rol de protecŃie 

(3) InstalaŃii tehnice  

(4) CirculaŃii pietonale / ciclabile şi ocazional carosabile necesare întreŃinerii şi accesului 
la instalaŃiile tehnice, cu respectarea normelor specifice, inclusiv în cazul culoarelor 
de protecŃie faŃă de infrastructura tehnică. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) Nu este cazul. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE   

(1) Se interzic orice intervenŃii care contravin legilor şi normelor în vigoare 

(2) Se interzic orice schimbări ale funcŃiunilor spaŃiilor verzi 

(3) ActivităŃi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariŃia vegetaŃiei 

(4) Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaŃiile de protecŃie faŃă de 
infrastructura tehnică (circulaŃii majore, reŃele de transport a energiei electrice) 

(5) Se interzice tăierea arborilor fără autorizaŃia autorităŃii locale abilitate. 

III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 
CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Nu este cazul. 

ART. 6 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea construcŃiilor tehnice, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform 
necesităŃilor şi specificaŃiilor tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

ART. 7 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) Amplasarea construcŃiilor tehnice, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform 
necesităŃilor şi specificaŃiilor tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 
UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Amplasarea construcŃiilor tehnice, instalaŃiilor şi amenajărilor se face conform 
necesităŃilor şi specificaŃiilor tehnice şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 
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ART. 9 AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR, INSTALAłIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAłĂ 
DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Amplasarea construcŃiilor tehnice, instalaŃiilor şi amenajărilor va fi fundamentată prin 
studii de specialitate privitoare la riscurile naturale sau antropice care vor stabili 
condiŃiile amplasării de noi construcŃii, instalaŃii , precum si lucrările necesare pentru 
înlăturarea sau diminuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(2) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

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

(4) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de protecŃie sau siguranŃă ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze 
naturale, apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaŃie şi a altor lucrări de 
infrastructură se realizează în condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de 
protecŃie, distanŃe de siguranŃă etc.). 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Se va asigura accesul din circulaŃiile publice către aleile ocazional carosabile pentru 
întreŃinere şi accesul la instalaŃii tehnice.  

(2) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

Accese pietonale: 

(3) Este obligatoriu asigurarea accesului pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

(4) SuprafeŃele mineralizate vor fi minime, cu grad mare de permeabilitate şi vor avea 
asigurată colectarea şi evacuarea apelor meteorice. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Nu este permisă staŃionarea autovehiculelor 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor/ instalaŃiilor se va stabili pe baza documentaŃiilor de 
specialitate conform normelor tehnice. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Conform normelor tehnice. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale şi 
drenuri funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică.  

(2) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(3) Se vor asigura instalaŃiile necesare întreŃinerii, irigării spaŃiilor verzi. Amplasarea 
acestora  nu trebuie să deranjeze desfăşurarea funcŃiunilor sau să altereze aspectul 
general al zonei.  



          92 

 

 

 

(4) Pentru construcŃiile care necesită racordare la reŃeaua de echipare edilitară este 
obligatorie racordarea acestora la toate utilităŃile disponibile în zonă. ReŃele şi 
echipamente se vor realiza în subteran, respectând normele legale în vigoare. 

(5) ReŃele şi echipamente(electrice, telecomunicaŃii, alimentare cu apă, canalizare, gaze) 
care traversează zona se vor realiza în subteran, respectând normele legale în 
vigoare. Pe traseul reŃelor se prevăd sisteme de identificare nedistructive, respectiv 
markeri, pentru reperarea operativă a poziŃiei reŃelelor în plan orizontal şi vertical. 

(6) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(7) Se va asigura un iluminat public unitar pentru întreaga zonă stabilit printr-un proiect 
de specialitate care să asigure siguranŃa circulaŃiei pietonilor. 

(8) Colectarea deşeurilor se va asigura prin amplasarea de coşuri de gunoi, proiectate în 
cadrul unui proiect de mobilier urban pentru întreaga zonă.  

(9) Se interzice amplasarea toaletelor ecologice şi a containerelor pentru deşeuri pe 
spaŃiul verde 

(10) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de protecŃie sau siguranŃă ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze 
naturale, apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaŃie şi a altor lucrări de 
infrastructură se realizează în condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de 
protecŃie, distanŃe de siguranŃă etc.). 

(11) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice. 

ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) Se impune utilizarea speciilor locale adaptate condiŃiilor climatice, staŃionale şi 
favorabile faunei antropofile specifice. 

(2) Se impune utilizarea de specii vegetale cu o înrădăcinare profundă, capabile să 
fixeze terenuri în pantă.  

(3) Pentru siguranŃa construcŃiilor şi instalaŃiilor, arborii se plantează la o distanŃă de cel 
puŃin 3,0 m de aceasta. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Este recomandabil să nu existe împrejmuire decât dacă normele tehnice o impun. 

(2) Dacă este necesară, împrejmuirea către domeniul public va avea înălŃimea maximă 
de 1,50m. 

(3) Pentru gard se va folosi una dintre următoarele formule: 

a) Soclu de gard din piatră cu asize orizontale, de max. 60 cm înălŃime. Soclul va fi 
prevăzut cu orificii pentru scurgerea apei de pe teren; 

b) Gard din plasă de sârmă dublat de vegetaŃie – gard viu, plante agăŃătoare, viŃă-
de-vie etc. 

(4) Se interzic gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau sârmă 
ghimpată, precum şi folosirea suprafeŃelor de policarbonat, p.v.c. sau sticlă armată. 

(5) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile 
Codului Civil cu privire la prezumŃia de coproprietate asupra despărŃiturilor comune.  
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IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Nu este cazul 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) Nu e cazul 



          94 

 

 

 

4.7. S – ZONA CU DESTINAłIE SPECIALĂ  

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 construcŃie realizată aici 
trebuind să se supună exigenŃelor specifice impuse de importanŃa destinaŃiei acesteia. 

I. GENERALITĂłI 

Tipuri de subzone funcŃionale: 

S – Subzona unităŃilor cu destinaŃie specială 

FuncŃiunea dominantă a zonei: 

- FuncŃiunea dominantă a zonei este de asigurare a siguranŃei naŃionale. 

FuncŃiuni complementare: 

- Nu e cazul. 

ART. 1 CONDIłII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) 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. 

(2) Autorizarea construcŃiilor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului comun 
MAI / MApN / SRI nr. M30/3422/4221 din 1995. 

(3) Se admit autorizări directe pentru lucrări de reparaŃii capitale, modernizări, 
reamenajări, împrejmuiri. 

II. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) UnităŃi militare. 

(2) UnităŃi aparŃinând serviciilor speciale. 

(3) Dotări şi echipamente pentru asigurarea ordinii şi siguranŃei publice (unităŃi de poliŃie, 
pompieri şi jandarmerie). 

(4) Birouri în strictă legatură cu activităŃile specifice funcŃiunii. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIłIONĂRI 

(1) Nu este cazul. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) Orice alte utilizări. 
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III. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
(1) Fără precizări. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ALINIAMENT 
(5) ConstrucŃiile se vor amplasa la o distanŃă de min. 10,0m faŃă de aliniament. 

(6) La intersecŃia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(7) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 
permite nici o construcŃie cu excepŃia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 
Se recomandă plantarea intensă a acestor zone.- 

(8) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
(1) Conform normelor specifice. 

(2) Se recomandă respectarea unei retrageri minime de 5,0m faŃă de limitele laterale şi 
de spate ale parcelelor. 

(3) Respectarea prevederilor Codului Civil, a prevederilor ce Ńin de igiena publică (în 
special de corecta iluminare a construcŃiilor). 

(4) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAłĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 
(1) Conform normelor tehnice specifice. 

(2) Respectarea prevederilor ce Ńin de igiena publică (în special de corecta iluminare a 
construcŃiilor), precum şi a altor norme tehnice specifice. 

(3) DistanŃa între două construcŃii 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 populaŃiei. Această distanŃă nu poate fi mai 
mică de ½ înălŃimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcŃii 

(4) Asigurarea distanŃelor minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităŃii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după caz. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAłĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 
NATURALE ŞI ANTROPICE 
(1) Pentru orice construcŃie care se amplasează pe o parcelă aflată parŃial în zona de 

protecŃie 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. 

(2) Se interzice edificarea oricăror construcŃii în interiorul zonei neconstruibile (zonă cu 
interdicŃie de construire) definită conform studiului geotehnic şi hidrogeotehnic – 
Studiu de fundamentare a P.U.Z. „Traian Nord” GalaŃi şi reprezentată în planşa 2.2. 
Zonificare funcŃională – Propuneri şi Reglementări Urbanistice. 
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(3) Pentru orice construcŃie (cu excepŃia lucrărilor de apărare şi a împrejmuirilor) aflată 
pe o parcelă afectată de riscuri naturale sau limitrofă unei astfel de zone, 
documentaŃia care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de 
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili condiŃiile amplasării de noi 
construcŃii, precum şi lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi 
va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(4) ConstrucŃiile şi instalaŃiile se vor conforma condiŃiilor geotehnice şi seismice 

(5) Autorizarea executării construcŃiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele 
de siguranŃă 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 condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare (zone de protecŃie, distanŃe 
de siguranŃă etc. – Anexa nr. 5.2. a R.L.U.). 

ART. 10 CIRCULAłII ŞI ACCESE 

Accese carosabile: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil  
cu o lăŃime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se facă direct din drumul public 
(nu prin servitute de trecere). 

(3) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor 
carosabile. 

(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăŃimi, geometrie, racorduri 
etc) trebuie să permită intervenŃia vehiculelor de pompieri, conform normelor 
specifice. 

Accese pietonale: 

(5) 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 dificultăŃi 
de deplasare. 

(6) Pentru parcelele cu diferenŃe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului 
pietonal pentru intervenŃia pompierilor. 

ART. 11 STAłIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) StaŃionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se 
spaŃiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislaŃiei în vigoare şi 
normelor tehnice specifice. 

ART. 12 ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Conform normelor tehnice specifice. 

(2) În cazul în care aceste norme nu există, înălŃimea maximă a clădirilor va fi de 10,0m 
la cornişă, echivalentul a 3(trei) niveluri supraterane P+2.  

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCłIILOR 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime funcŃiunea, iar volumele construite 
vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăŃile imediate. 

(2) FaŃadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faŃada 
principală. 
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(3) Tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul că acestea se percep de pe 
înălŃimile înconjurătoare. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Este obligatorie racordarea construcŃiilor noi la toate utilităŃile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcŃiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la 
reŃelele de apă, canalizare şi energie electrică şi dacă capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepŃional, este permisă asigurarea 
utilităŃilor în sistem local, cu condiŃia asigurării posibilităŃii viitoare de racordare la 
reŃeaua publică. 

(3) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale 
funcŃional care să deverseze apele meteorice în reŃeaua publică. 

(4) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate 
menajere. 

(5) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din 
spaŃiile rezervate pietonilor, din spaŃiile mineralizate şi din spaŃiile plantate cu gazon. 

(6) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin 
racordarea burlanelor pe sub trotuare la canalizarea publică. 

(7) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care 
fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, 
telecominicaŃii, 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 construcŃiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor. În mod excepŃional, este admisă amplasarea supraterană a 
echipamentelor tehnice aferente reŃelei de distribuŃie a energiei electrice, fără 
afectarea circulaŃiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiŃiilor 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. 

(8) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaŃii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(9) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaŃii. 

(10) Se interzice amplasarea reŃelelor de telecomunicaŃii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuŃie a curentului electric, pe plantaŃii de aliniament, pe elemente de faŃadă ale 
imobilelor. 

(11) ReŃelele existente de telecomunicaŃii vor fi reamplasate subteran. 

(12) Lucrările de branşare şi de racordare la reŃeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de beneficiar. 

(13) Se vor respecta normele de protecŃie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcŃiilor faŃă de reŃelele edilitare importante, în special faŃă de liniile electrice 
aeriene. Amplasarea construcŃiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor 
reŃele vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(14) Se va asigura un iluminat adecvat funcŃiunii şi asigurării securităŃii circulaŃiei în zonă. 

(15) ReŃelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor 
înlocui tot în varianta subterană. 
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ART. 15 SPAłII LIBERE ŞI SPAłII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei să fie 
destinate amenajărilor si plantării de vegetaŃie înaltă. 

(2) SpaŃiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se înierbează şi 
se plantează. 

(3) SuprafeŃele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe 
suprafeŃe mari şi  să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.  

(4) Se recomandă 20% spaŃiu verde plantat în interiorul parcelei. 

(5) Pentru siguranŃa clădirii, arborii se plantează la o distanŃă de cel puŃin 3,0 m de 
aceasta. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Conform normelor tehnice specifice. 

(2) În cazul în care activităŃile ce se desfăşoară pe parcelă nu impun nevoi suplimentare 
de protecŃie, se recomandă ca împrejmuirea către domeniul public să nu depăşească 
înălŃimea de 2,0m. 

(3) În cazul necesităŃii unei protecŃii suplimentare se recomandă, acolo unde este posibil, 
dublarea spre interior cu un al doilea gard transparent, între cele două garduri fiind 
plantaŃi arbori şi arbuşti; 

IV. POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) S - POT maxim conform normelor specifice, recomandabil 40%. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) S – CUT maxim conform normelor specifice, recomandabil 1,2. 
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5. ANEXE 
5.1. DEFINIłII ŞI TERMENI UTILIZAłI ÎN REGULAMENTUL 
LOCAL DE URBANISM AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
FALEZA DUNĂRII GALAłI 
ALINIAMENTUL PARCELEI - linia de demarcaŃie între parcelă şi domeniul public. 

ALINIEREA CLĂDIRILOR - linia imaginară pe care sunt dispuse faŃadele clădirilor spre 
domeniul public; poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faŃă de acesta, conform 
prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faŃă de aliniament, în 
spaŃiul dintre aliniament şi alinierea clădirilor este permisă construirea  împrejmuirilor, 
acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faŃă de cota terenului. 

ANEXE ALE LOCUINłELOR - clădiri de mici dimensiuni, realizate independent de 
clădirea principală, destinate garării a 1-2 maşini, adăpostirii animalelor, produselor 
agricole sau altor produse, adăpostirii unor utilaje ce deservesc tehnico-edilitar construcŃia 
principală sau desfăşurării unor activităŃi de loisir.  

ANSAMBLURI DE LOCUINłE COLECTIVE – grupări coerente de construcŃii edificate 
concomitent, destinate locuirii colective şi activităŃilor conexe acesteia şi de spaŃii libere 
(plantate, dalate sau neamenajate) situate între sau în proximitatea acestora. Limitele 
ansamblurilor sunt considerate a fi liniile de demarcaŃie ale intervenŃiei urbane faŃă de 
Ńesutul urban înconjurător (de altă natură).  

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezintă raportul  dintre suprafaŃa 
construita desfăşurată a construcŃiei (Sd) şi suprafaŃa terenului (St). 

CUT = Sd / St 

În calculul suprafeŃei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaŃa garajelor şi a spaŃiilor 
tehnice amplasate în subteran, suprafeŃele balcoanelor şi ale teraselor deschise şi nici cea 
a podurilor neutilizabile. 

În cazul mansardelor, se consideră convenŃional o suprafaŃă egală cu 60% din suprafaŃa 
nivelului curent. 

Pentru parcelele a căror capacitate de utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la 
maxim a CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaŃia înstrăinării acestuia 
sau a divizării parcelelor. 

COEFICIENT VOLUMETRIC DE UTILIZARE A TERENULUI VOLUMETRIC (CUT 
VOLUMETRIC) - reprezintă raportul  dintre volumul construcŃiei (V) şi suprafaŃa terenului 
(St). 

CUT = V / St 

Se foloseşte în zone industriale sau în care predomină construcŃii de tip hală, caz în care 
indicatorul „suprafaŃă desfăşurată” devine irelevant.  

În calculul volumului nu sunt incluse spaŃiile amplasate în subteran. 

CONSTRUCłII CUPLATE / ÎNŞIRUITE – construcŃii situate pe parcele diferite a căror 
alipire (totală sau parŃială) se realizează pe una dintre / pe ambele limite laterale de 
proprietate . 

ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR- înălŃimea maximă, exprimată în metri, măsurată 
între teren şi punctul cel mai înalt al acoperişului sau limita superioară a parapetului terasei. 

ÎNĂLłIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ - înălŃimea maximă, exprimată în metri, măsurată în 
planul faŃadei între teren şi cea mai înaltă cornişă / streaşină a clădirii. 
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LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI - liniile de demarcaŃie între parcelă şi vecini, 
adiacente aliniamentului parcelei. 

LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI - linia de demarcaŃie între parcelă şi vecini, opusă 
aliniamentului parcelei. 

PARCELARE - În sensul prezentului RLU, parcelarea reprezintă operaŃiunea de divizare a 
unor suprafeŃe de teren în 3 sau mai multe loturi alăturate, care devin parcele cadastrale 
distincte şi vor fi înregistrate ca atare în Cartea Funciară. 

Parcelare (conf. L. nr. 350/2001) - acŃiunea urbană prin care o suprafaŃă de teren este 
divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este 
legată de realizarea unor locuinŃe individuale, de mică înălŃime. 

Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, operaŃiunea de parcelare trebuie 
reglementată printr-o documentaŃie de urbanism de tip PUZ. 

PărŃile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenŃelor din 
prezentul RLU. 

Construirea a mai mult de două construcŃii principale pe aceeaşi parcelă este condiŃionată 
de parcelarea prealabilă a terenului în cauză. 

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT), restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaŃia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

DIVIZARE– operaŃiune funciară de divizare a unei parcele în două părŃi. PărŃile rezultate 
constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenŃelor din prezentul RLU. 

Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, acestea trebuie reglementate printr-o 
documentaŃie de urbanism de tip PUD (prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc 
reglementări cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faŃă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a 
terenului, designul spaŃiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea 
urbanistică, parte integrantă din documentaŃia de urbanism). 

COMASARE – operaŃiune funciară de unire a două sau mai multe parcele într-o singură 
parcelă. Partea rezultată constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune tuturor 
exigenŃelor din prezentul RLU. 

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezintă raportul procentual dintre 
proiecŃia la sol a construcŃiei (Sc) ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaŃa 
terenului (St).  

POT(%) = Sc / St x 100 

În calculul proiecŃiei nu vor fi incluse consolele în afara planului faŃadei, balcoanele închise sau 
deschise şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecŃie ca streşini, copertine etc. CurŃile de 
lumină / aerisire cu suprafaŃa până la 2,0 mp inclusiv, intră în suprafaŃa construită. 

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la 
maxim a POT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaŃia înstrăinării acestuia 
sau a divizării parcelelor. 

RETRAGERILE LATERALE ALE CONSTRUCłIILOR – distanŃa minimă obligatorie 
măsurată între construcŃie şi una dintre limitele laterale ale parcelei; distanŃa se va măsura 
din punctul de pe conturul construcŃiei (situat la cota 0,40m faŃă de terenul amenajat) cel 
mai apropiat de limita laterală a parcelei. 

RETRAGEREA POSTERIOARĂ A CONSTRUCłIILOR –distanŃa minimă obligatorie 
măsurată între construcŃie şi limită posterioară a parcelei; distanŃa se va măsura din 
punctul de pe conturul construcŃiei (situat la cota 0,40m faŃă de terenul amenajat) cel mai 
apropiat de limita posterioară a parcelei. 
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5.2. CONDIłII  DE  PROTECłIE  A  REłELELOR  TEHNICO-
EDILITARE  ŞI SERVITUłILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA 
VECINĂTĂłILOR 
 
REłELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităŃi a reŃelelor edilitare subterane executate în 
săpătură” stabileşte distanŃele minime între reŃele, de la reŃele la funcŃiile construcŃiile şi 
drumuri, funcŃie de asigurarea execuŃiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru 
asigurarea protecŃiei sanitare: 
- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheŃ; 
- conductele de apă se vor amplasa la o distanŃă minimă de 3 m de fundaŃiile construcŃiilor, 
iar în punctele de intersecŃii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării. 
Ordinul 536/1997 al Ministrului SănătăŃii privind normele de igienă şi recomandări privind 
mediul de viaŃă al populaŃiei, stabileşte: 
(11) norme de igienă  referitoare la aprovizionarea cu apă a localităŃilor (Art.23)  
1.1. Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităŃilor trebuie să fie 

protejată împotriva activităŃilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de 
protecŃie sanitară şi controlul activităŃilor poluante din teritoriul aferent. 

1.2. Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie 
protejate de inundaŃii şi şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului 
şi al animalelor. 

1.3. Sursele de suprafaŃă vor fi protejate de activităŃile umane majore: industrie 
poluantă, depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism 
şi agrement. 

(12) norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4): 
1.4. îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reŃea de 

canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităŃii de racordare la sisteme publice de 
canalizare, unităŃile sunt obligate să-şi prevadă instalaŃii proprii pentru colectarea, 
tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu 
constituie un pericol pentru sănătate. 

1.5. este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, 
precum şi deversarea acestora în zonele de protecŃie sanitară a surselor şi a 
instalaŃiilor centrale de alimentare cu apă. 

1.6. Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul 
în care localităŃile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 

1.7. În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor 
adopta soluŃii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide. 

1.8. îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinŃele neracordate la un 
sistem de canalizare se face prin instalaŃii de preepurare sau fose septice 
vidanjabile, care trebuie să fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 
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REłELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ 
De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanŃă de protecŃie 
minimă faŃă de orice element de construcŃie, măsurată din axul cablului de: 
� 7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV; 
� 6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV; 
� 5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV. 
Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 
executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staŃii şi posturi 
de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate 
RENEL. 
ReŃelele electrice existente şi propuse în localităŃile studiate respectă normele RENEL 
precum şi cele din domeniile conexe. 
În principal se face referinŃă la: 
 - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaŃiilor electrice de 

conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV; 
  - PE 104/93 - Normativ pentru construcŃia 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 execuŃia reŃelelor de cabluri electrice; 
 - PE 125/89 - InstrucŃiuni privind coordonarea coexistenŃei instalaŃiilor electrice cu 

linii de telecomunicaŃii; 
 - ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - InstrucŃiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor 

LEA m.t. şi LEA j.f. faŃă de alte linii, instalaŃii şi obiective; 
 - STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităŃi a reŃelelor edilitare subterane executate 

în săpături; 
 - ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, 

execuŃia, verificarea şi recepŃionarea de instalaŃii electrice în zone cu pericol de 
explozie; 

 - PE 122 - 82 - InstrucŃiuni privind reglementarea coexistenŃei liniilor electrice aeriene 
cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăŃiri funciare; 

 - PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi 
repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole. 
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REłELELE  DE  GAZE  NATURALE 
În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi 
construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 
01.01.1996, distanŃele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective 
sunt următoarele: 
- depozite carburanŃi şi staŃii PECO 60 m 
- instalaŃii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 
kV sau mai mare, inclusiv staŃiile 

55 m 

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

50 m 

- centre populate şi locuinŃe individuale 65 m 
- paralelism cu linii CF, cartament normal 80 m 
- paralelism cu drumuri: 
• naŃionale 
• judeŃene 
• orase 
 

 
52 m 
50 m 
48 m 

 
În ceea ce priveşte distanŃele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi 
presiune redusă şi alte instalaŃii, construcŃii sau obstacole subterane, acestea sunt normate 
de normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras. 
DistanŃele de siguranŃă de la staŃiile 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 rezistenŃă la foc 12 m; 
 - la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenŃă la foc 15 m; 
 - faŃă de marginea drumului carosabile  8 m. 
În cazul amplasării unor construcŃii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la 
ROMGAZ - secŃia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale. 
 
DistanŃe minime între conductele de gaze şi alte instalaŃii, construcŃii sau obstacole 
subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91  
 

DistanŃa minimă/m 
InstalaŃia, construcŃia sau  
obstacole subterane Presiune 

redusă 
Presiune 
medie 

Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcŃii 3,0 3,0 
Clădiri fără subsoluri 1,5 2,0 
Canale pentru reŃelele termice, canale pentru instalaŃii 
telefonice 

1,5 2,0 

Conducte canalizare 1,0 1,5 
Conducta de apă, cabluri de forŃă, telefonice şi căminele 
acestor instalaŃii 

0,6 0,6 

Cămine pentru reŃele termice, canalizare, telefonice 1,0 1,0 
Copaci 1,5 1,5 
Stâlpi 0,5 0,5 
Linii de cale ferată –  5,5 5,5 
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TRANSPORTURI RUTIERE 
(1) să respecte în extravilan următoarele distanŃe minime  de protecŃie de la axul 

drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcŃie de categoria acestuia: 
(2) autostrăzi - 50 m.; 
(3) drumuri naŃionale - 22 m.; 
(4) drumuri judeŃene -  20 m.;  
(5) drumuri comunale - 18 m.; 

 
 
TRANSPORTURI FEROVIARE 
(6) zona de siguranŃă a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren în limita a 20 m 

fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate  
(7) zona de protecŃie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte şi 

alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii 
ferate. 

 

ZONE DE PROTECłIE SANITARĂ 
cf. Ordin al Ministerului SănătăŃii nr.119/2014 

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m 
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 
- Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m 
- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m 
- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 500 m 
- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m 
- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m 
- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale: 
1.000 m 
- Ferme de ovine, caprine: 100 m 
- Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m 
- Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m 
- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m 
- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 
- Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: 100 m 
- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 
- Ferme şi crescătorii de struŃi: 500 m 
- Ferme şi crescătorii de melci: 50 m 
- Spitale, clinici veterinare: 30 m 
- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m 
- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 
- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziŃie a animalelor: 500 m 
- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 300 m 
- Platforme pentru depozitarea dejecŃiilor animale din exploataŃiile zootehnice, platforme 
comunale: 500 m 
- Platforme pentru depozitarea dejecŃiilor porcine: 1.000 m 
- StaŃii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staŃii de tratare a 
seminŃelor) 200 m 
- StaŃii de epurare a apelor uzate: 300 m 
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- StaŃii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 
- StaŃii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 
- Paturi de uscare a nămolurilor: . 300 m 
- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m 
- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m 
- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m 
- Crematorii umane: 1.000 m 
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 
- StaŃie de preparare mixturi asfaltice, betoane 500 m 
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m 
- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: 50 m 
- Parcuri eoliene: 1.000 m 
- Parcuri fotovoltaice: 500 m 
- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m 
- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 
proprie) 50 m 
- Rampe de transfer deşeuri 200 m 

 
 
LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, 
LACURILOR DE ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, 
CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE 
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor  

 
a) LăŃimea zonei de protecŃie in lungul cursurilor de apa 
LăŃimea cursului de apa (m) Sub 10 10-15 peste 51 
LăŃimea zonei de protecŃie (m) 5 15 20 
Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5 
Cursuri de apă îndiguite (m) Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai 

mică de 50 m 
  
b)LăŃimea zonei de protecŃie în jurul lacurilor naturale: 
– indiferent de suprafaŃa, 5 m la care se adaugă zona de protecŃie stabilită în conformitate 
cu art. 5. 
 
c)LăŃimea zonei de protecŃie în jurul lacurilor de acumulare: 
– între Nivelul Normal de RetenŃie şi cota coronamentului. 
 
NOTA: Zonele de protecŃie se măsoară astfel: 
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenŃie; 
d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcŃie. 
Zona de protecŃie sanitară la instalaŃiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea 
publică centrală în domeniul sănătăŃii publice. 
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5.3. SITUAłII DE AUTORIZARE INDIRECTĂ 
 
I. SE VA ELABORA P.U.D. (PLAN URBANISTIC DE DETALIU): 

A. Pentru construirea pe o parcelă aflată parŃial în zona de protecŃie a infrastructurii 
tehnice majore sau pe o parcelă afectată de riscuri naturale (cu excepŃia lucrărilor 
de amenajare interioară, împrejmuirilor şi lucrărilor de desfiinŃare a construcŃiilor 
existente, precum şi a lucrărilor de reabilitare / consolidare / restaurare care nu 
modifică dimensiunile şi forma volumului construit); 

B. Pentru construirea pe parcelele existente cu o suprafaŃă peste 5000 mp, pe cele 
cu front la stradă peste 30 metri sau pe cele cu raportul laturilor  
(lăŃime/adâncime) mai mic de 1/5; 

C. În cazul lucrărilor de extindere şi supraetajare a construcŃiilor existente a căror 
suprafaŃă desfăşurată existentă creşte cu mai mult de 20%, cu respectarea 
condiŃiilor de construire din prezentul regulament. 

D. Pentru construirea în subzonele CBa, ISa, L1a, L2a (cu excepŃia lucrărilor de 
amenajare interioară, reparaŃii, întreŃinere, modernizare şi de desfiinŃare a 
construcŃiilor existente, precum şi lucrărilor de reabilitare / consolidare / 
restaurare care nu modifică dimensiunile şi forma volumului construit); 

E. Pentru construirea pe parcelele existente în zona L1 şi care nu îndeplinesc 
condiŃiile de construibilitate (altele decât cea referitoare la suprafaŃă) sau care au 
asigurat accesul prin servitute de trecere, legal obŃinută, pe o singură parcelă cu 
acces la drumul public; 

F. Pentru construirea a mai mult de două construcŃii principale distincte pe aceeaşi 
parcelă în zonele C, M, L1; 

G. Pentru stabilirea amplasării construcŃiilor în raport cu limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor atunci când există contradicŃii între prevederile RLU 
specifice subzonei funcŃionale cu privire la la relaŃia dintre regimul de construire şi 
deschiderea parcelei şi prevederile RLU cu privire la alipirea construcŃiei pe limita 
/ limitele de proprietate atunci când pe ele se găsesc clădiri  viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică; 

H. Pentru obŃinerea de derogări de la prevederile RLU privitoare la retragerile 
clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sau procentului de 
ocupare, conform prevederilor din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Conform legii, prin P.U.D. se reglementează retragerile clădirilor faŃă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesele auto şi pietonale, 
conformarea arhitectural-volumetrică a clădirilor, modul de ocupare a terenului, designul 
spaŃiilor publice. 

Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o 
parcelă în relaŃie cu parcelele învecinate. P.U.D. nu poate modifica planurile de nivel 
superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcŃionarea zonei 
şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. 
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II. SE VA ELABORA P.U.Z. (PLAN URBANISTIC ZONAL): 

A. Pentru parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în 3 subparcele sau mai 
multe (cu excepŃia operaŃiunilor de divizare rezultate din trasarea unei străzi noi); 

B. Pentru construirea în subzonele CBb, ISb, L1b;  

C. Pentru obŃinerea de derogări de la prevederile RLU privitoare la regimul de 
construire, funcŃiunea zonei, înălŃimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a 
terenului (CUT), retragerea clădirilor faŃă de aliniament, conform prevederilor din 
Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Conform legii, prin P.U.Z. se reglementează regimul de construire, funcŃiunea zonei, 
înălŃimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare 
a terenului (POT), retragerea clădirilor faŃă de aliniament şi distanŃele faŃă de limitele 
laterale şi posterioare ale parcelei. 

În situaŃia iniŃierii P.U.Z. de către persoane fizice sau juridice interesate (şi nu de organisme 
ale administraŃiei publice), coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua 
reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniŃial cu mai mult de 20%, o singură 
dată. Aceste prevederi nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor 
de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, 
supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii şi altele asemenea.  

P.U.Z. elaborat şi finanŃat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate se 
elaborează numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit de structura 
specializată condusă de arhitectul-şef. 

Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:  

   a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.;  

   b) categoriile funcŃionale ale dezvoltării şi eventualele servituŃi;  

   c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;  

   d) dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităŃilor;  

   e) capacităŃile de transport admise.  
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