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S.C. PROIECT LINIA B S.R.L.

Proiectare construcţii civile şi industriale
Arad, Bd. Decebal nr 12. tel/ fax 0257 – 280720; 0745 – 656493

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
Aferent:
P.U.Z. - ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE AGRICOLA „SPATII DEPOZITARE
CEREALE, UTILAJE AGRICOLE – HALE SI SILOZURI”
Extravilan Oraş Nadlac, C.F. nr. 307821 nr. cad. 307821
I.DISPOZIŢII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism (RLU)
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal are rolul de reglementare
si cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare si ocupare a terenurilor, de amplasare si
conformare a construcţiilor si amenajărilor aferente acestora, in acord cu prevederile legale. de
realizare şi utilizare a construcţiilor, pe întreg teritoriul care face obiectul PUZ.
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal explicitează si detaliază
prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul regulament sunt
obligatorii la autorizarea construcţiilor în limitele terenului studiat.
Regulamentul Local de Urbanism se aproba prin Hotarare a Consiliului Local, pe baza
avizelor si acordurilor prevăzute de lege si se constituie in Act de Autoritate al Administraţiei Publice
Locale. Dacă prin prevederile unor documentaţii de urbanism (PUZ sau PUD) pentru părţi componente
ale localităţii se schimbă concepţia generală care stă la baza Planului Urbanistic Zonal, este necesară
modificarea Planului Urbanistic Zonal conform legii.
Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în spiritul prevederilor
Regulamentului General de Urbanism, iar aprobarea unor modificări ale PUZ şi implicit ale RLU, se
poate face numai cu respectarea filierei de avizare aprobate pe care a urmat-o şi documentaţia
iniţială.
2. Baza legală
La baza elaborării RLU stau în principal, următoarele Acte normative:
- Legea privind autorizarea executării construcţiilor – nr. 50-1991, actualizată și republicată în
2015;
- Legea fondului funciar – nr. 18-1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Regulament General de Urbanism aprobat prin HG 525 /27 iun. 1996 cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea 350-2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificarile si completarile
ulterioare.
- Legea administraţiei publice locale – nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare – nr. 7/1996 republicată;
- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică – nr. 33-1994 republicată;
- Legea privind calitatea în construcţii – nr.10-1995 republicată;
- Legea privind protecţia mediului – OUG nr. 195/2005 – actualizată la 3.12.2008;
- OG 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia -nr. 213/1998;
- O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concensiune de bunuri proprietate publică;
- Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional;
- Codul Civil;
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- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei;
- Ordin nr. 176/N/16 august 2000 – “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru
al Planului Urbanistic Zonal” - GM – 010 – 2000;
- Ordin nr. 21/N/10.04.2000 - Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de
Urbanism – GM -007 – 2000;
3. Domeniul de aplicare
Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde
normele obligatorii pentru autorizarea si executarea construcţiilor si amenajărilor aferente acestora,
prevăzute in P.U.Z. - ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE AGRICOLA „SPATII DEPOZITARE
CEREALE, UTILAJE AGRICOLE – HALE SI SILOZURI”, situat in Extravilan Oraş Nadlac, C.F. nr.
307821 nr. cad. 307821, proprietar/beneficiar – Fermierul Nadlacan Cooperativa Agricola Nadlac Str.
G. Cosbuc Nr. 51 Jud. Arad.
Conform PUG oraşul Nadlac terenul propus pentru reglementare se afla in extravilanul
oraşului. Terenul total are o suprafaţa de 10.000 mp., este înscris in C.F. nr.307821, nr. cad. 307821
si este adiacent Drumului Judeţean DJ709 Nadlac – Peregul Mare si drumul de exploatare DE 427.
Terenul este în prezent teren agricol - arabil şi este liber de construcţii.
Vecinătăţile sunt:
- in partea de nord:
- DJ 709 J Nadlac- Peregul Mare , DE 427
- in partea de est:
- teren agricol in extravilan proprietate privata
- in partea de vest:
- teren agricol in extravilan proprietate privata
- in partea de sud:
- teren agricol in extravilan proprietate privata
Funcţiunea solicitată prin P.U.Z. este aceea de zonă mixtă - funcţiuni cu specific agricol,
servicii, depozitare. Terenul, va a fi scos din circuitul de agricol după aprobarea PUZ, iar destinaţia va
fi schimbată în curţi construcţii cu specific agricol, servicii și depozitare .
Zonificarea funcţională a zonei a fost evidenţiată în planşa de Reglementări Urbanistice a PUZ.
Zonificarea se stabileşte în funcţie de categoriile de activităţi propuse a se desfăşura pe teren, în
funcţie de prevederile Regulamentului General de Urbanism. Pe baza acestei zonificări se stabilesc
condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor în cadrul fiecărei zone funcţionale conform cu
prevederile PUG.
Sub zonele funcţionale propuse pe terenul care urmează sa fie reglementat sunt:
Construcţii
Spatii verzi total parcela minim 20%
Platforme carosabile si parcare,
Indicii urbanistici propuşi prin PUZ:
POT propus – minim: 34,00 %
maxim: 40,00%
CUT propus – minim: 0,60
maxim: 0,80
După aprobare zona figurată în planşa de Reglementări Urbanistice a PUZ, va fi marcată pe
teren prin borne, potrivit Legii Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare
II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi
construit

(Conf. Ordin nr. 21/N/10.04.2000 - Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de
Urbanism – GM -007 – 2000)

4.1. Terenuri agricole din extravilan

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă
pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea
suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole.
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Profilul funcţional admis :
- construcţii agroindustriale:
- zona de depozitare si producţie agricola
- zona clădiri administrative si servicii
- zona spatii verzi
- zona cai de circulaţie si acces, platforme carosabile in incinta
Investiţia va cuprinde:
- capacitaţi de depozitare cereale Celule PRIVE si anexe ale acestora :
- cos primire
- instalaţie de prelucrare cereale
- instalaţie de transport cereale
- uscător cereale
- celula pentru încărcare camion
- cabina comanda
- instalaţie de depozitare si alimentare GPL
- cântar camion
- cabina poarta
- clădirea administrativa
- clădire anexe : depozitare si atelier întreţinere
- hala prelucrare produse agricole
- platforme carosabile, parcări în incintă
- alei pietonale
- spaţii verzi
- împrejmuire
Profilul funcţional admis cu condiţionări:
- echipamente legate de funcţionarea zonei, echipamente tehnico edilitare specifice,
respectiv pentru alimentarea cu utilitati, stingerea incendiilor, altele...
Profilul funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului:
- construcţii - altele decât cele menţionate mai sus,
- construcţii pentru echiparea cu instalaţii tehnologice altele decât cele prevăzute la
art. Profilul funcţional admis, depozite de deşeuri, concentrări de substanţe toxice, funcţiuni
industriale (de orice fel), funcţiuni pentru depozitare şi logistică, construcţii provizorii de orice
fel, funcţiuni poluante (orice fel de poluare inclusiv poluare fonică)
Protecţia faţă de poluare şi alte riscuri:
- pentru construirea clădirilor şi a instalaţiilor din zonă se vor lua măsuri pentru
evitarea poluării mediului şi de diminuare a altor riscuri.
4.2. Terenuri agricole din intravilan

(1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate
tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul
regulament.
(2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliul
local pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective:
a) completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei,
având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general;
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;
c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri
compacte.
(3) Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar
sau definitiv, conform legii.

- Nu este cazul
4.3. Suprafeţe împădurite

(1) Autorizarea executării construcţiilor si amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestiera este interzisa.
In mod excepţional cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate se pot autoriza numai construcţiile
necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se
va avea in vedere dezafectarea unei suprafeţe cat mai mici din cultura forestiera.
(2) Cabanele si alte construcţii si amenajări destinate turiştilor vor fi amplasate numai la liziera pădurilor,
cu avizul conform al Ministerul Apelor, Pădurilor si Protecţiei Mediului si al Ministerului Turismului.
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(3) Delimitarea pe judeţe a terenurilor cu destinaţie forestiera, stabilita, in condiţiile legii, de către
organele de specialitate ale administraţiei publice, se comunica consiliilor judeţene prin ordinul ministrului apelor,
pădurilor si protecţiei mediului.

- Nu este cazul
4.4. Resursele subsolului

(1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi
prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este
interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor
identificate ale subsolului se face de către consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor
de stat specializate.
(3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea exploatării acestora va
face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
(4) Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliile
judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judeţ.

- Nu este cazul
4.5. Resurse de apă și platforme meteorologice

(1) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele
lacurilor este interzisa cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare
a albiilor cursurilor de apa, precum si lucrărilor de gospodărire a apelor.

- Nu este cazul
4.6. Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate

(1) Autorizarea executării construcţiilor a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi
aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol/plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă
cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte
zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
(3) Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele zone
naturale de interes local ce necesita protecţie pentru valoarea lor peisagistica şi vor stabili condiţiile de
autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

- Nu este cazul.
4.7. Zone construite protejate

(1) Autorizarea executării construcţiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de
interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrărilor Publice si
Amenajării Teritoriului.
(2) Autorizarea executării construcţiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de
interes local , declarate si delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean se face cu avizul serviciilor publice
descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. 1
(3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea,
restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului
Culturii, in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Culturii.

- Nu este cazul
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public.
5.1. Expunerea la riscuri naturale

(1) Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri
miscatoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri si torenti, eroziuni, avalanşe de zăpada, dislocări de stânci, zone
inundabile si alte asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor
de specialitate ale administraţiei publice.

- nu este cazul de expunere la riscuri naturale în zonă
5.2. Expunerea la riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executării construcţiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de
servitute si de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare,
cai de comunicaţie si altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisa.
(2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale
sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori poluare a aerului, apei sau
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solului

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

- Fiind vorba de dezvoltarea unei capacitaţi de depozitare de cereale, in cadrul investiţiei va fi
prevăzut un rezervor de apa pentru stingere incendiu cu capacitatea de 60 mc, împreuna cu staţia de
pompare cu hidrant exterior Q=5l/s.
5.3. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executării construcţiilor care prin natura si destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice se
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice se stabileşte prin ordin comun al
ministrului industriilor si comerţului, ministrului agriculturii si alimentaţiei, ministrului apelor, pădurilor si protecţiei
mediului, ministrul sanatatii, ministrului transporturilor, ministrului apararii naţionale si ministrului de interne.

- Nu este cazul
5.4. Asigurarea echipării edilitare

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de
echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale
investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract, a
obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.
- Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea reţelei de apa potabila existenta, punct de

racord domeniul public in fata fostului sector zootehnic. Reţelele de apa potabila vor fi executate din
materiale avizate conform Ordinului Ministerului Sanatatii 275/2012.
- Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o reţea de cămine si conducte din PVC tip SN4 si
se vor deversa gravitaţional intr-un bazin vidanjabil.
- Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor propuse vor fi preluate prin jgheaburi si
burlane care vor fi preluate de o reţea de cămine si conducte din PVC tip SN4 si deversate
gravitaţional intr-un bazin de retenţie pentru ape pluvial cu vidanjare.
- Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv se propune instalarea unui post de
transformare 20/0,4 kV în anvelopă de beton, amplasat la limita proprietăţii dinspre drumul judeţean
DJ 709J si alimentarea acestuia printr-un racord subteran din linia aeriană de medie tensiune
existentă de-a lungul drumului DJ 709J.
5.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia
construcţiei şi funcţiunea dominanta a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism sau dacă zona are o
funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie.
(2) Condiţiile de amplasare a construcţiilor in funcţie de destinaţia acestora in cadrul localităţii sunt
prevăzute in anexa nr. 1 la prezentul regulament (Ghid pentru elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale
de Urbanism – Indicativ GM-007-2000)

- Prin realizarea PUZ se propune realizarea unei zone cu destinaţia de zona agroindustriala.
Aceasta funcţiune, va fi completata de funcţiuni complementare care urmează să deservească
funcţiunea principală : construcţii aferente lucrărilor edilitare, spaţii plantate, platforme carosabile si
parcare, lucrări edilitare.
5.6. Procentul de ocupare a terenului
(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu
depășească limita superioară stabilită conform planșei de Reglementări a prezentului P.U.Z. .

POT propus – minim: 34,00 %
CUT propus – minim: 0,60

maxim: 40,00%
maxim: 0,80

5.7. Lucrări de utilitate publică
(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a
teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau
de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea orasului Nadlac, teren
adiacent si aflat in zna de protectie a DJ. Si doar cu acordul autoritatii publice locale conform avizului
acesteia, fara sa necesite exproprieri, dar, cu instituirea unor servituți de utilitate publică. Folosirea
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temporară sau definitivă și scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol se fac
în conformitate cu prevederile legale.
Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de
comunicaţie şi reţelelor tehnico-edilitare, se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 11 din
Regulamentul General de Urbanism.
Autorizarea lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a
instalat servitute de utilitate publică se face în condiţiile art. 16 din RGU (dezvoltarea şi extinderea
reţelei stradale, extinderii reţelei cu apă şi canalizare, a zonei de protecţie sanitară).
6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
6.1. Orientarea faţă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de
orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism.
6.2. Amplasarea faţă de drumuri publice

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse
petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest
gen.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă
şi fâşiile de protecţie.
(2^1) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii locuitorilor,
precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în
intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1)
lit. c), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare*).

Amplasarea față de drumurile publice se va realiza cu respectarea aliniamentului impus prin
planșa de Reglementări Urbanistice
6.3. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial navigabile
- nu este cazul
6.4. Amplasarea faţă de căi ferate din administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate
"C.F.R." - S.A.
- nu este cazul
6.5. Amplasarea față de aeroporturi
- nu este cazul
6.6. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat
- nu este cazul
6.7. Amplasarea faţă de aliniament
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi
domeniul public. Construcţiile se vor amplasa retrase fată de aliniament conform planşei de
Reglementări urbanistice aferentă P.U.Z.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
7.1. Accese carosabile

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice
trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute
la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 la RGU.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
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Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public sau privat, având
caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor şi
protecţie civilă.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de
stingere a incendiilor. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80m
lăţime şi 4,20m înălţime. Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie este obligatorie pentru
curţile interioare închise pe toate laturile, dacă au aria mai mare decât 600mp şi diferenţa de nivel faţă
de drumul public este mai mică de 0,5m.
Pentru realizarea acceselor carosabile prevăzute la alin. 4) al prezentului Regulament este
necesară obținerea autorizației speciale (de racordare) emisă de administratorul drumului public.
Documentația se prezintă pentru avizare tuturor factorilor (apă- canal, telefonie, electrice, gaz etc.)
stabiliți prin lege.
Se vor asigura:
- accese carosabile pentru utilizatori (personal);
- accese carosabile pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor.
7.2. Accese pietonale

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Zonificarea funcțională a incintei trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale și parcaje, corespunzător funcțiunilor propuse.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară
8.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.
(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice
locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:
a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie
a mediului;
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua
centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor
administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când
aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să
construiască noi reţele.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor în
localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare.

8.2. Realizarea de reţele edilitare

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor
sau de beneficiar.

8.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public
sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea
publică.
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9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- asigurarea accesului la drumul public
- asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare;

9.1. Parcelarea

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau
cuplate;
b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum 200 m2
pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).

- Nu e cazul. Nu este necesara parcelarea terenului propus pentru reglementare.
9.2. Înălţimea construcţiilor
Construcțiile vor respecta regimul maxim de înălțime impus conform planșei de Reglementări
urbanistice din prezentul P.U.Z..
9.3. Aspectul exterior al construcțiilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în
contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii,
este interzisă.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţiilor verzi şi împrejmuiri.
10.1.Parcaje

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii.
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform
anexei nr. 5 la Regulamentul General de Urbanism.

La toate tipurile de construcţii se vor realiza suprafeţe necesare parcării şi garării,
caracteristice fiecărei funcţiuni. Parcările se vor amenaja în interiorul fiecărei parcele, numărul locurilor
de parcare fiind stabilit în funcție de numărul de personal și de vizitatori.
10.2. Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism.

10.3. Împrejmuiri

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor
şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul
aspectului exterior al construcţiei.

Incinta va fi împrejmuita pe perimetrul exterior – limita terenului.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
11. Unităţi şi subunităţi funcţionale
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Zonele funcţionale stabilite conform punctului 11. din Regulamentul Local de Urbanism, sunt
puse in evidenta in planşa de REGLEMENTARI a Planului Urbanistic Zonal.
Subunităţile funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate.
Zona funcţionala propusa prin PUZ este cea de Zona Agroindustriala – Ai.
Aceasta devine funcţiune determinanta pentru zona reglementata.
Subunităţile funcţionale propuse sunt:
Sub zona - Construcţii depozitare cereale si anexe aferente
- Aid
Sub zona - Construcţii producţie agroindustriala si anexe aferente - Aip
Sub zona - Cai de acces Platforme carosabile si parcare
- Crp
Sub zona - Spatii verzi total parcela minim 20%
- SP
Sub zona - echipare tehnico-edilitara
- TE
IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
1. Zona agroindustriala
AI
Zonele cu această funcționalitate includ suprafețele destinate constructiilor.

2. Căi de comunicaţie rutiera si parcare

Crp

Zonele amenajate se referă la cai de acces din drumurile publice, cai de acces carosabile, platfome de
parcări in incinta.

3. Spaţii verzi

Zonele cu această funcționalitate includ totalitatea suprafețelor amenajate neocupate de zone
construite, drumuri publice, instalații

- spaţii verzi amenajate
4. Echipare edilitară

SP
TE

Aceasta se referă la echipamente cu privire la alimentarea cu apa, ( înmagazinări, tratări, stații de
pompare apă potabilă, canalizare menajeră si pluvială, alimentarea cu energie electrică.

Tipuri

Alimentare cu apă
Canal menajer
Canal pluvial
Alimentare cu energie electrică

TEA
TEM
TEP
TEE

V.UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
Zona studiata se afla in extravilanul localităţii. După aprobarea PUZ terenul va putea fi scos
din circuitul agricol si trecut in intravilanul oraşului Nadlac. Se va constitui astfel un trup izolat.
Terenul studiat va deveni Zona Funcţionala pentru depozitare si productie agricola „spatii
depozitare cereale, utilaje agricole – hale si silozuri.
In cadrul zonei se delimiteaza cele 5 sub zone mentionate.
1. Generalități
Art. 1 Zone și subzone funcționale
AI - Zona agroindustriala
- Aid - Sub zona - Construcţii depozitare cereale si anexe aferente
- servicii depozitare cereale in depozite prefabricate specifice cu tehnologie proprie si
anexe – cantar, instalaţie transport, uscător cereale etc.
- Aip - Sub zona - Construcţii producţie agroindustriala si anexe aferente
- servicii producţie agricola – prelucrare produse agricole din producţia proprie – hala si
anexe – administraţie, depozitare si atelier întreţinere
- Crp - Sub zona - Cai de acces Platforme carosabile si parcare
- cai de acces in incinta, platforme carosabile circulatie, platforme parcare utilaje
agricole si angajati/colaboratori.
- SP - Sub zona - Spatii verzi total parcela minim 20%
- spatii verzi amenajate
- TE - Sub zona - echipare tehnico-edilitara
- alimentare cu apa – retele si constructii edilitare aferente – Rezervor incendiu, statie
pompare, hidrant exterior
- retele de canalizare menajera si pluviala – retele si constructii edilitare aferente
Rezervor vidanjabil, separator hidrocarburi si produse petroliere, bazin retentie ape pluviale.
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Art. 2 Funcțiunea dominantă
AI - Zona agroindustriala
- Aid - Sub zona - Construcţii depozitare cereale si anexe aferente
- servicii depozitare cereale
- Aip - Sub zona - Construcţii producţie agroindustriala si anexe aferente
- servicii producţie agricola
- Crp - Sub zona - Cai de acces Platforme carosabile si parcare
- drumuri si platforme carosabile
- SP - Sub zona - Spatii verzi total parcela minim 20%
- spatii verzi
- TE - Sub zona - echipare tehnico-edilitara
- echipare tehnico edilitara
Art. 3 Funcțiuni complementare
- Aid - Sub zona - Construcţii depozitare cereale si anexe aferente
- spatii verzi, dotari tehnico-edilitare
- Aip - Sub zona - Construcţii producţie agroindustriala si anexe aferente
- spatii verzi, cai de acces, parcare, dotari tehnico-edilitare
- Crp - Sub zona - Cai de acces Platforme carosabile si parcare
- dotari tehnico-edilitare
- SP - Sub zona - Spatii verzi total parcela minim 20%
- dotari tehnico-edilitare
- TE - Sub zona - echipare tehnico-edilitara
- spatii verzi, cai de circulatie si platforme
2. Utilizare funcțională
Art. 4 Utilizări permise
- Construcţii depozitare cereale si anexe aferente, construcţii producţie agroindustriala
si anexe aferente ,cai de acces Platforme carosabile si parcare, spatii, echipare tehnicoedilitara.
Art. 5 Utilizări permise cu condiţii
- echipamente legate de funcţionarea zonei.
Art. 6 Interdicţii temporare de construire
- nu este cazul
Art. 7 Interdicţii definitive de construire
- construcţii - altele decât cele menţionate mai sus,
- construcţii pentru echiparea cu instalaţii tehnologice altele decât cele prevăzute la art.4,
depozite de deşeuri, concentrări de substanţe toxice, funcţiuni industriale (de orice fel),
funcţiuni pentru depozitare şi logistică, construcţii provizorii de orice fel, funcţiuni poluante
(orice fel de poluare inclusiv poluare fonică)
Protecţia faţă de poluare şi alte riscuri:
pentru construirea clădirilor şi a instalaţiilor din zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării
mediului şi de diminuare a altor riscuri.
3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art. 8 Orientarea faţă de punctele cardinale
- aliniamentul construcţiilor se stabileşte cu următoarele limite:
- la limita zonei de protecţie a DJ ( la nord )
- la 2,00 m fata de limita terenului in stânga ( la vest)
- 8,65 m fata de limita din spate a terenului ( la sud)
- 2.00 m fata de limita terenului in dreapta ( la est)
Distanta minima intre clădirile de pe aceeaşi parcela se admite sa fie egala cu
jumătatea inaltimii construcţiei celei mai înalte.
Art. 9 Amplasarea faţă de drumurile publice
Terenul reglementat se afla adiacent Dj 709 Nadlac- Peregul Mare partea dreapta
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Art. 10 Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial
navigabil
- nu este cazul
Art. 11 Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea CFR
- nu este cazul
Art. 12 Amplasarea faţă de aeroporturi
- nu este cazul
Art. 13 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei
- nu este cazul
Art. 14 Amplasarea faţă de aliniament
Conform planșei de reglementări.
Fata de aliniament construcţiile se vor amplasa la limita zonei de protecţie a DJ ( la nord )
Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei
Fata de limitele laterale ale parcelei construcţiile se vor amplasa la următoarele distante
- 2,00m fata de limita terenului in stânga ( la vest)
- 8,65 m fata de limita din spate a terenului ( la sud)
- 2,00 m fata de limita terenului in dreapta ( la est)
Distanta minima intre clădirile de pe aceeaşi parcela se admite sa fie egala cu
jumătatea inaltimii construcţiei celei mai înalte.
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 16 Accese carosabile
Prin PUZ, accesul proiectat se realizează din DJ709J la poziţia kilometrică 4+469,
partea dreaptă, drumul judeţean fiind aliniament. Paralel cu drumul judeţean DJ709J există un drum
de exploatare De427 cu lăţimea variabilă, cu valori cuprinse între 3,00…4,20 m ( pe partea dreaptă a
drumului judeţean) amplasat la o distanţă variabilă cu valori cuprinse între 5,50…6,90 m faţă de
marginea părţii carosabile a drumului judeţean, conform planşei 01D. Având în vedere diferenţa de
nivel dintre cele două drumuri, drumul de exploatare De427 se va racorda la accesul realizat din
drumul judeţean DJ709J prin realizarea unor rampe de lungime de 35,00 m, cu panta longitudinală
5%.
Pentru realizarea accesului pe parcelă, se propune amenajarea unei intersecţii în T cu o insulă
separatoare de sensuri de circulaţie sub formă de picătură. Pentru realizarea accesului s-a proiectat :
- o pană de decelerare 35,00 m lungime şi lăţime variabilă cu valori cuprinse între 0…2,50 m
fiind racordat cu drumul de incintă cu un arc de cerc de rază R=18,00 m, realizându-se o lăţime a
benzii de acces de 6,00 m
- o pană de accelerare de 35,00 m şi lăţime variabilă cu valori cuprinse între 0…2,50 m, fiind
racordat cu drumul de incintă cu un arc de cerc de rază R=16,00 m .
Pentru realizarea accesului, a drumului de incintă, a căilor de circulaţie interioară şi a
platformelor de parcare şi se propune următoarea structură rutieră :
- 20 cm strat de beton de ciment BcR3,5;
- 2 cm substrat de nisip;
- 20 cm strat de fundaţie din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundaţie din balast.
Pământul şi molozul rezultat din lucrătile de terasamente se va transporta la groapa de gunoi.
Reglementarea circulaţiei se face în conformitate cu noul Cod rutier şi STAS 1848/1-2011.
Pe proprietatea beneficiarilor s-a proiectat accesul din DJ709J, la o hală de depozitare, o
parcare pentru 8 autotrenuri de 4,00x15,00 m, o parcare pentru 7 autoturisme de 2,30x5,00 m, o
baterie de 10 silozuri de depozitare de cereale amplasate conform planşei 01D şi căi de circulaţie
interioară de lăţime diferită având valoarea de 6,50 …10,50 m. Având în vedere dimensiunea
terenului, circulaţia pe căile de circulaţie interioare se desfăşoară într-un singur sens.

Art. 17 Accese pietonale
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Circulația pietonală se va rezolva prin amenajarea de trotuare de-a lungul drumurilor
amenajate si de-a lungul drumurilor propuse.
5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art. 18 Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente
Prin PUZ se propune racordarea obiectivelor propuse la retelele publice existente:
- Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea reţelei de apa potabila existenta, punct de
racord domeniul public in fata fostului sector zootehnic. Reţelele de apa potabila vor fi executate din
materiale avizate conform Ordinului Ministerului Sanatatii 275/2012.
- Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv se propune instalarea unui post de
trasnformare 20/0,4 kV în anvelopă de beton, amplasat la limita proprietătii dinspre drumul judetean
DJ 709J si alimentarea acestuia printr-un racord subteran din linia aeriană de medie tensiune
existentă de-a lungul drumului DJ 709J.
Art. 19 Realizarea de reţele tehnico-edilitare
Prin PUZ se propune realizarea reţelelor edilitare in incinta :
- Reţeaua de apa propusa se va realiza din ţeava de polietilena de înalta densitate PEHD
PE100, SDR17, Pn10bar, pe aliniamentul drumului de acces la amplasamentul studiat.
Pe spatiul verde in spatiul public se va monta un camin de apometru complet echipat.
Pentru stingerea incendiului pentru terenul studiat, se propune un hydrant suprateran DN100,
amplasat la minim 5m fata de orice cladire / siloz sau orice element combustibil. Hidrantul va fi
alimentat cu apa printr-o conducta din PEHD PE100, SDR17, Pn10bar, de la statia de pompare
proprie pentru stingerea incendiului si rezerva de apa pentru stingere, aferenta obiectivului. Statia de
pompare va asigura debitul necesar de 5 l/s, iar rezerva de apa pentru stingere este de minim 54 mc
volum util utilizabil.
- Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si
se vor deversa gravitational intr-un bazin vidanjabil.
- Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor propuse vor fi preluate prin jgheaburi si
burlane care vor fi preluate de o reţea de cămine si conducte din PVC tip SN4 si deversate
gravitaţional intr-un bazin de retenţie pentru ape pluvial cu vidanjare.
Preluarea apelor pluviale de pe platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere
(gaigare) cu grătare carosabile clasa D400.
Apele pluviale de la gurile de scurgere vor fi preluate gravitational printr-o retea de camine si
conducte din PVC tip SN4 si vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, iar in final vor fi
evacuate in bazinul de retentie.
Conductele de canalizare se vor monta ingropat sub limita de inghet la adîncimi cuprinse între
70cm şi 300cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. La toate eventualele intersecţii cu
alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra.
Art. 20 Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare
Echiparea cu reţele tehnico-edilitare. Lucrările de echipare cu reţele tehnico-edilitare
se vor realiza cu îndeplinirea condiţiilor impuse de avizul instituţiilor abilitate şi în urma obţinerii unei
Autorizaţii de Construcţie pentru aceste lucrări. Cheltuielile pentru lucrările de racordare sau branşare
care se realizează pe terenurile proprietate ale persoanelor fizice sau juridice vor fi suportate în
întregime de acestea.
Reţelele de apă şi canalizare sunt proprietatea publică a comunei. Reţelele de alimentare cu
energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea privată a persoanelor juridice.
6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor
Art. 21 Parcelarea
Terenul studiat se constituie intr-o singura parcela, are formă trapezoidala cu suprafaţa de 10
000,00 mp, fiind este înscris in C.F. nr.307821, nr. cad. 307821
Art. 22 Înălţimea construcţiilor
Regimul de inaltime maxim va fi:
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- P+1+M in cazul construcţiilor pentru clădiri administrative - Hmaxim 12 m.
- Parter pentru cele agroindustriale – H maxim 9m.
- Parter construcţii depozitare (Inaltimea celulelor de depozitare va fi in funcţie de tipul de
construcţii prefabricate specifice si in concordanta cu capacitatea de stocare - H maxim 25,00m
Art. 23 Aspectul exterior al construcţiilor
- conform articolului 32 din RGU;
Stabilirea aspectului exterior al construcțiilor trebuie să respecte următoarelor reguli:
- aspectul lor exterior să nu contravină funcțiunii acestora;
- să nu deprecieze aspectul general al zonei;
Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor vor fi tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi faţadele
principale. Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate. Materialele de construcţie
destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparent, în exteriorul clădirilor sau pe domeniul public.
Învelitorile pot fi de tip şarpantă sau tip terasă.
Lucrările tehnice (reţele, conducte, branşamente) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau
al împrejurimilor.
Art. 24 Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să
nu depășească limita superioară admisă prin P.U.Z.
POT propus – minim: 34,00 %
maxim: 40,00%
Art. 25. Coeficientul de utilizare a terenului
CUT propus – minim: 0,60
maxim: 0,80
7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje , spaţii verzi şi împrejurimi
Art. 26. Parcaje
Suprafetele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din HG 525/1996
republicata si a normativelor in vigoare. Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si
de capacitatea productiei. Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupa cum
urmeaza :
- activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp : un loc de parcare la 25 mp
- activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1000 mp : un loc de parcare la 150 mp
- activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1000 mp : un loc de parcare la 100 mp
Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii pentru care exista norme diferite de
dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de
parcare.
Eliberarea Autorizatiei de Construie pentru constructii ce necesita spatii de parcare este
conditionata de posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.
Art. 27. Spaţii verzi și plantate
Autorizatia de Construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in
functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare.
Pentru zona agroindustriala propusa sunt prevăzute spatii verzi in suprafaţa de 2295,90 mp,
(23,20%) , iar in concordanta cu Regulamentul General de Urbanism, nu mai puţin de 22,96% din
suprafaţa totală a terenului.
Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate.
Se va acorda atentie reconstructiei ecologice dupa incheierea lucrarilor de constructie,
constand in : plantatii de aliniament, grupuri de arbori izolati, aranjamente peisagere cu arbusti,
partere florale, gazon.
Art. 28. Imprejmuiri
Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996
republicata, imprejmuirile reprezinta constructiile sau amenajarile cu caracter definitiv sau temporar
amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau
de proprietatile invecinate (daca e cazul).
Imprejmuirile spre strada se vor pozitiona pe linia de aliniere a strazii (daca e cazul). Portile
imprejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai inspre interior (daca e cazul).
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Spre frontul strazilor se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stalpi
metalici si plase de sarma. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maxim 2,00 m (de la nivelul
trotuarului), cu soclu plin de 0,30-0,60 m si vor putea fi dublate de un gard viu. Stalpii imprejmuirii nu
vor depasi 2,40 m.
Pe limitele laterale, se recomanda realizarea aceluiasi tip de imprejmuire transparenta.
Art. 29. Gestionarea deseurilor
Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face in containere speciale urmand a fi
evacuate periodic prin colectarea lor de catre o firma specializata, in baza unui contract si transportate
la un depozit de gunoi autorizat.

Întocmit:
arh. Botos Adalbert
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