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I. DISPOZIȚII  GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM.

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea
executării construcțiilor în limitele teritoriului reglementat P.U.Z.. Prezentul 
Regulament de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter  de 
reglementare ale zonei cuprinse în studiu.

După aprobarae Regulamentul local de urbanism ,acesta constituie act de 
autoritate al admnistrației locale și se va aproba împreună cu Planul Urbanistic 
Zonal , în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 și actualizări. 

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII  

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat in conformitate cu Legea
nr.350/2001 cu actualizări privind autorizarea executării construcțiilor, precum 
și celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre 
care menționăm: Codul civil, Legea fondului funciar 18/1991, republicată/cu 
modificări ulterioare,  Legea nr.54 /1998 privind circulația juridică a terenurilor, 
republicată/cu modificările ulterioare, Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată/cu modificări ulterioare; Legea 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată/cu modificările ulterioare, Hotărârea 
Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată/cu modificările ulterioare; Ordin 233 /2016,ordin 176/N/2000 

3. DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentului local de urbanism , împreună cu Planul Urbanistic Zonal pe 
care îl însoțește , odată aprobate,devin acte de autoritate ale administrației 
publice locale, opozabile în justiție. 

Prezentul P.U.Z. și regulament local de urbanism aferent acestuia sunt 
utilizate la:

-reglementarea urbanistica a parcelelor identificate astfel:
Oraşului Victoria ,intravilan,Jud.Brașov, Cf nr 100946-curți construcții-intravilan 
suprafață 622 mp ,Cf nr 100947-curți construcții-intravilan suprafață 630mp,
Cf nr 100948-curți construcții-intravilan suprafață 624mp ,Cf nr 100949-curți 
construcții-intravilan suprafață 947mp;
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 -eliberarea  certificatului de urbanism și emiterea autorizațiilor de 
construire pentru obiectivele din zonă ce face obiectul prezentului P.U.Z.; 

-fundamentare solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de 
stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;  

-respingerea unor solicitări  de construire neconforme cu prevederile 
P.U.Z. aprobat;

-alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților 
administrației publice locale. 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

4.1 Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor este permisă pentru 
toate tipurile de construcții și amenajări specifice a zonei de servicii şi 
comerţ cu funcţiuni complementare. 

Zonă de servicii și comerț -mixtă- funcţiuni complementare  
Funcțiuni admise : 

 spalatorie auto;

 atelier auto pâna la 3 posturi capacitate;

 servicii şi sedii de birouri; 

 show-room pentru diferite produse de larg consum;

 structuri de vânzare ;

 comerţ alimentar şi nealimentar, alimentație publică; 

 parcaje la sol; tir – parking - uri, servicii pentru transportatori

 activităţi industriale productive şi de servicii, IMM-uri desfăşurate în 

construcţii industriale mici şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea 

bunurilor şi materialelor produse; 

Funcțiuni complementare  admise ale zonei sunt: 

 activităţi nepoluante;  

 spaţii verzi amenajate; 
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 accese pietonale şi carosabile; reţele tehnico-edilitare; 

 conversii funcţionale către alte funcţiuni corespunzătoare noilor 

caracteristici a zonei reglementate.

Funcțiuni interzise. 
Se interzic următoarele utilizări : 

  activități productive poluante , cu risc tehnologic sau care generează 

trafic(vehicole de transport greu, prin utilizarea incintei pentru

depozitare și producție); 

 creșterea animalelor 

 depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile;  

 activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin 

traficul generat;

 funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care generează un trafic 

important de persoane şi mărfuri, produc poluare; 

 platforme de precolectare a deşeurilor; 

 staţii de betoane; 

 autobaze,

 depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe 

inflamabile sau toxice;

 orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe 

parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor 

meteorice.

 locuinţele şi funcţiunile complementare acestora (învăţământ, 

cultură, culte, sănătate), cu excepţia locuinţelor de serviciu; 

4.2În zonă se interzice amplasarea de industrie grea  care ar putea provoca 
vibratii, zgomot peste limitele impuse de lege respectandu-se conditiile
impuse de HG nr. 321/200.

4.3 . Privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, (nivel acustic la 
limita incintei), STAS nr. 6156/1986 . Protectia impotriva zgomotului în
construcții civile și social – culturale – limite admisibile și parametrii de 
izolare acustic.

4.4Deșeurile se vor depozita numai în locul special amenajat și ridicate ritmic 
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de serviciul de salubritate.

Îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere  se va face conform 
avizelor de specialitate Anpm și/sau S.G.A. şi a furnizorilor de servicii in a căror 
gestiune sunt reţelele publice. 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA 
INTERESULUI PUBLIC

5.1 Expunerea la riscuri naturale: -nu este cazul.
 În sensul prezentului regulament , prin riscuri naturale  se înțelege : 
alunecari de teren,eroziuni,avalanșe de zăpadă,dislocări de stânci, zone 
inundabile și alte asemenea , de natură hidrologică,hidrogeologică, geologică și 
geofizică, delimitate pe fiecare județ . 

5.2 Expunere la riscuri tehnologice-nu este cazul
 În sensul prezentului regulament, prin riscuri tehnologice se înțelege : 
fenomene care pot interveni in activitățile tehnologice din industrie. 

5.3 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice –nu este 
cazul

5.4 Asigurarea echipării edilitare  
 Autorizarea lucrărilor de construire este condiționată de obligația 
efectuării în totalitate a lucrărilor edilitare aferente construcției de către 
investitorul privat. In bugetul autorităților locale nu vor fi cheltuieli de echipare 
edilitară aferente prezentului P.U.Z.   

5.5 Asigurarea compatibilității funcțiunilor 
 Integrarea în zonă a construcțiilor noi se va face cu respectarea și 
corelarea atât a regulior de bază privind ocuparea terenurilor cât și a celor 
privind amplasarea și conformarea construcțiilor , în acord cu destinația 
acestora.

5.6 Procentul de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a 
terenului

 Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca 
procentul de ocupare al terenului și al coeficientului de utilizare  al terenului să 
nu depășească limita maximă stabilită :
P.O.T.max propus 40% C.U.T. max propus 1
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Zona propusă spre reglementată face referire la parcelele: 

    Cf nr 100946-curți construcții-intravilan suprafață 622 mp  
    Cf nr 100947-curți construcții-intravilan suprafață 630mp  
    Cf nr 100948-curți construcții-intravilan suprafață 624mp  
    Cf nr 100949-curți construcții-intravilan suprafață 947mp 
Suprafată totală reglementată   2823 mp 

III. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

6. REGULI DE AMPLASE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

6.1Orientarea față de punctele cardinale: 
Recomandare.

 In orientarea construcțiilor se va ține cont de funcțiunea acestora, pentru 
indeplinirea cerințelor : asigurarea insoririi; asigurarea iluminatului 
natural,asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spații închise 
(confort psihologic)
 Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de 
însorire și iluminare natură, cât și prin evitarea amplasării la distanțe 
necorespunzătoare a construcțiilor unele în raport cu altele,respectându-se h/2 
din înălţimea maximă la cornişa/atic 

6.2Amplasarea față de drumurile publice 
 Retragere minimă obligatorie pentru construcții noi :  
- 0 m fata de limita de proprietate.
Clădirile pot  fi amplasate la limita alinierii sau retrase față de acesta.  
   Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea  avizului  
organelor de specialitate ale administratiei publice .

6.3 Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial 
navigabile-nu este cazul.

6.4 Amplasarea față de căi ferate din administrare Companiei Naționale de 
Căi Ferate.- 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. 
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6.7 Amplasarea față de aliniament 
 In sensul prezentului regulament , prin aliniament se înțelege limita 
dintre domeniul privat și cel public. 
 Clădirile pot  fi amplasate la limita alinierii sau retrase față de acesta.  

6.8 Amplasarea în interiorul parcelei
 In interiorul parcelei pot fi amplasate una sau mai multe construcții 
anexe. Poziția lor pe suprafața parcelei este condiționată de regimul de 
înălțime,alinerire impuse fată de aliniament ,limite laterale si limita posterioară 
și zone de protecție. 

Se vor respecta:

 distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale 

parcelei , conform Codului Civil. In cazul in care  acesta nu se respectă se 

va prezenta acordul vecinului in forma autentificata pentru

nerespectarea Codului Civil;

 retragerea minimă față de limitele laterale minim jumătate din înălțimea 

maximă la cornișă /atic dar nu mai puțin de 2 m;  

 limită posterioară  minim jumătate din înălțimea maximă la cornișă/atic 
dar nu mai puțin de 2 m;  

 distanțele minime  necesare intervențiilor în caz de incendiu , stabilite 
conform legislației in vigoare; 

 respectarea normelor de însorire și iluminat natural 

 Zone de protecție și siguranță :  

 zona de protectie si siguranta Trans gaz- este simetrica fata de axul

traseului și este egala cu 40 m  pe toata lungimea traseului 

 la LEA 20 kV zona de protectie si siguranta –este simetrică față de axul 

traseului și este egala cu 24 m (12m stanga, 12 m dreapta fata de axul 

LEA) pe toata lungimea traseului;

 pentru LEA 0.4 kV zona de protectie se delimiteaza la distanta de 0.1m

fata de coductoarele extreme, iar zona de siguranta este delimitata la

distanta de 1m fata de conductoarele extreme;
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7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR obligatorii

7.1Acces carosabil
 Accesul la drumul  public se realizeaza direct din zona reglementată. 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există 
posibilitatea de acces la drumurile publice prin servitute sau acces direct.
 Este interzisă afectarea parții carosabile. 
 Condițiile de refacere a părții carosabile,acostamente, șanțuri, zone 
verzi:se vor aduce la starea initială 
 Amenajarea accesului se realizează cu aceeași îmbrăcăminte rutieră 
și/sau cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum. 

7.2Acces pietonal
 Accesul  pietonal  din incinta proprietății va  fi conformat  astfel încât să 
permită circulația persoanelor cu handicap care folosesc mijloace speciale de 
deplasare.
Accesele si pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier 
urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență. 

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ 

8.1Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă 
 Autorizarea  executării construcțiilor este permisă numai dacă există 
posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la 
rețelele de canalizare și de energie elecrică.  
 Dispozițiile alineamentului precedent se vor face, cu avizul organelor 
administrației publice locale competente,  în următoarele condiții: 

 realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte 
normele sanitare și de protecția mediului şi securitate la incendiu;  

 beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor 
impuse de consiliul local sau a deținătorului de rețea, la rețeaua 
centralizată publică. 

8.2Realizarea de rețele edilitare : electrice-existentă in zonă 
 Extinderea, devierea,  mărirea de capacitate a rețelei se va realiza de 
 către investitor în condițiile contractate cu furnizorii adminitratiilor 

competente.
 Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se 
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 suportă în întregime de investitor în parteneriat cu deţinătorii de reţe  

8.3Realizarea de rețele edilitare : apă 
Se va realiza cu racordare la rețeaua de apă publică 

8.4 Rețele edilitare : canalizare
Îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere  se va face prin 
branșament la rețeaua existentă .  

8.5 Parcela va dispune de o platformă/spațiu destinată colectării deșeurilor 
dimensionată astfel încât să permită colectarea selectivă a acestora.  

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Parcelarea
Prezentul regulament face referire la 4 parcele cadastrale-existente și 
menținute ,intravilane ,curţi construcţii 
Se permite comasare si dezmembrarea acestora.

În cazul unei parcele provenite din dezmembrarea unei parcele mai mari,
valorile maximale ale indicilor urbanistici (POT, CUT) se vor raporta la parcela
iniţială, înainte de dezmembrare. Se recomandă ca valorile maxime ale indicilor 
urbanistici (POT, CUT) să nu fie atinşi în mod simultan (POT maxim dar nu şi 
CUT maxim, sau CUT maxim dar nu şi POT maxim). 
Înălțimea clădirilor   
 Înălțimea maximă : 7 m cornișă, 12 m coamă/atic -acoperiş  tip terasă 
 Regim de înălțime maxim : S+P+1E(M) sau orice varianta care respecta 
înălțimea maximă la coamă si cornișă/atic 
 Cotă maxima absolută: 552,45.00m 
 Autorizația executării construcțiilor se face cu respectarea regimului 
maxim de înălțime, respectiv înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei este 
cea stabilită de zona funcțională. 
 În cadrul prezentului regulament , înălțimea construcților se măsoară de 
la cota terenului natural, înainte de executarea lucrarilor de construire , în
punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul și care marchează 
retragerea de la aliniament.
 În condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit este admisă 
realizare de subsoluri și demisoluri. 
 Mansarda se consideră nivel 
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 Panta acoperisului va fi funcție de panta învelitorii din normative 
Aspectul  exterior al construcțiilor 

 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul 
lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și caracterului zonei și nu 
depreciază aspectul general al zonei. 

 Este interzisă utilizarea vizibilă din spaţiul public a materialelor pentru 
construcţii provizorii:  carton asfalt, materiale plastice  

Nu se admit culorile stridente, se vor utiliza culori pastelate
 Instalațiile tip panouri solare pentru producerea de energie electrică sau 
apă caldă menajeră se pot amplasa și pe acoperiș cu aceeași pantă a 
învelitorii. Nu sunt admise amplasarea de panouri cu boiler(rezervor de apă)  
încorporat.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASREA DE SPAȚII VERZI, PARCAJE ȘI 
ÎMPREJMUIRI

Parcaje
 Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație necesită spații 
de parcare se emite numai dacă se asigură realizarea acestora în interiorul 
parcelei pentru care se solicită autorizarția de construire , în afara domeniului 
public.

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui
parcaj în cooperare sau concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv
în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri. 
 Platformele de parcare vor fi permeabile pentru apele meteorice şi vor 
avea rol mixt

 Se va asigura numărul de parcaje conform Anexei nr.5 din RGU. 

Zonei verzi și spații plantate 
 Suprafață minimă de zone verzi 20% din suprafața totală a parcelei. 
  Se va planta un numar de un 1 arbore la fiecare 100 mp de spațiu liber 
 Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele 
utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru 
ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate. 

Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
Împrejmuiri:
 Înălțimea maximă a împrejmuirilor  este de 2.00m -se va respecta Codul 
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Civil.
 Este interzisă  utilizarea de  materiale plastice.  
 Elementele funcționale precum porți de acces pietonal și/sau carosabil 
vor fi din fier forjat sau lemn.
 La autorizarea lucrărilor de construire a împrejmuirii se va tine cont de 
amplasarea contoarelor de utilități: apă canal,electricitate. Acestea se vor 
integra în imprejmuirea propusă. se recomandă utilizarea gardului viu cu 
înălţime de 1.20 m 

11. DISPOZIȚII FINALE 

 Până la aprobarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor 
locale de urbanism, autorizarea executării construcțiilor se va face numai în 
condițiile stabilite de prezentul regulament. 
 Organele administrației publice competente la care se face trimitere în 
prezentul regulament, pentru a da avize în procedura de eliberare a
autorizațiilor , se determină periodic, in funcție de organizarea concretă a 
administarațiilor publice. 
 Litigiile dintre solicitanții de autorizări și autoritățile administrației 
publice sunt de competența instanțelor judecătorești, in condițiile Legii 
conteciosului administrativ.

IV. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE  

Zonă de servicii și comerț -mixtă- funcţiuni complementare  
Funcțiuni admise : 

 spalatorie auto;

 atelier auto pâna la 3 posturi capacitate;

 servicii şi sedii de birouri; 

 show-room pentru diferite produse de larg consum;

 structuri de vânzare ;

 comerţ alimentar şi nealimentar, alimentație publică; 

 parcaje la sol; tir – parking - uri, servicii pentru transportatori
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 activităţi industriale productive şi de servicii, IMM-uri desfăşurate în 

construcţii industriale mici şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea 

bunurilor şi materialelor produse; 

 Funcțiuni complementare  admise ale zonei sunt: 

 activităţi nepoluante;  

 spaţii verzi amenajate; 

 accese pietonale şi carosabile; reţele tehnico-edilitare; 

 conversii funcţionale către alte funcţiuni corespunzătoare noilor 

caracteristici a zonei reglementate.

Funcțiuni interzise. 
Se interzic următoarele utilizări : 

  activități productive poluante , cu risc tehnologic sau care generează 

trafic(vehicole de transport greu, prin utilizarea incintei pentru

depozitare și producție); 

 creșterea animalelor 

 depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile;  

 activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin 

traficul generat;

 funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care generează un trafic 

important de persoane şi mărfuri, produc poluare; 

 platforme de precolectare a deşeurilor; 

 staţii de betoane; 

 autobaze,

 depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe 

inflamabile sau toxice;

 orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe 

parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor 

meteorice.

 locuinţele şi funcţiunile complementare acestora (învăţământ, 

cultură, culte, sănătate), cu excepţia locuinţelor de serviciu; 
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PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
P.O.T.max = 40%
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI:C.U.T.
ID-C.U.T. max 1
* Acd /Mp teren
Indicatorii urbanistici POT (procent de ocupare a terenului) şi CUT 
(coeficient de utilizare a terenului) vor fi utilizaţi cu următorul înţeles: 

Procentul de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa 
construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. POT=SC/ST x 100 
- Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia 
teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a 
platformelor, scărilor de acces. - Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă 
de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale 
etajelor se include în suprafaţa construită. - Suprafaţa parcelei considerate 
este suprafaţa terenului înscrisă în Cartea Funciară cu elementele sale 
definitorii.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa 
construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa 
parcelei.  Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa 
subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu 
destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile 
destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi 
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor 
neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, 
trotuarele de protecţie; 

Conform legislaţiei în vigoare au fost stabilite următoarele excepţii de 
calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:   
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire 
care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se 
calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale 
construcţiilor noi;  - dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren 
dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în 
raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor 
existente la cele ale noii construcţii.  



PLAN URBANSTIC ZONAL – ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Beneficiar : BUJOR ADRIAN , BUJOR ADRIANA-CAMELIA

Pr.nr. 31/2020
Data elb.09.2020

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ: ZONĂ DE TURISM ȘI SERVICII COMPLEMENTARE Pag. 15 din 15

RHM   Sp+P+1E (M) sau orice varianta care respectă înălțimea maximă 
Inălţime maximă: 7 m cornișă, 12 m coamă /atic acoperiş  tip terasă  

CĂI RUTIERE : 
Utilizări admise:
-se mențin traseele existente : carosabile  
-se pot autoriza lucrări de întreținere a străzilor  și a trotuarelor 
Utlizări interzise: 
- vor fi interzise în zonele de siguranță și protecție a drumurilor. 
construcție care , prin ampliare, configurație sau exploatare, impietează 
asupra bunei desfășurări, organizării și dirijării de pe drumul public sau 
prezintă riscuri de accidente 
 -accesul auto la proprietate va fi  de min 3.50 m , iar căile de circulație 
interioară vor asigura accesul mașinilor de intervenție, conform avizelor de 
specialitate
Necesar de parcaje:

 Spaţiile de parcare se vor realiza în interiorul parcelei, deci în afara 
circulaţiilor publice; 

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui
parcaj în cooperare sau concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv
în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri. 
 Platformele de parcare vor fi permeabile pentru apele meteorice şi vor 
avea rol mixt

 Se va asigura numărul de parcaje conform Anexei nr.5 din RGU. 
Zonei verzi și spații plantate 
 Suprafață minimă de zone verzi 20% din suprafața totală a parcelei. 
  Se va planta un numar de un 1 arbore la fiecare 100 mp de spațiu liber 
 Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele 
utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru 
ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate. 
 Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor 
fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime. 

Șef Proiect          Întocmit 
Arh. Delia Bărbat           Arh. Cloca Alina Cătălina


