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PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr. 10/2013

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
„HALA PRODUCTIE”
Aleea Bicicliștilor, f.n., municipiul Hunedoara, Judeţul Hunedoara
Beneficiar: S.C. VIGNA IMOBILIARE S.R.L.

CAPITOLUL I. BAZA LEGALA
La baza elaborării Regulamentului local de urbanism pentru zona aferentă
obiectivului propus, stau în principal următoarele legi și normative de aplicare:
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică;
 Legea nr. 215/1999 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului;
 Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;
 H.G.525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de
Urbanism;
 Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) reglementare tehnică, indicativ: G.M.010-2000 aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16 august 2000, M.L.P.T.L
 O.M.S. 536/1997 – privind asigurarea condiţiilor de realizare a funcţiunilor
din construcţii.
Prezentul P.U.Z. stabileste reglementări noi zonei, cu privire la regimul de
construire, înălţimea maximă admisă, retragerea clădirilor faţă de aliniament și
distanţele faţă de limitele laterale și posterioare ale terenului.
Intocmirea documentaţiei s-a realizat în baza studiilor de fundamentare
privind situaţia juridică a terenurilor și ridicarea topografică.
Regulamentul local de urbanism, aferent P.U.Z.-ului pentru zona studiată,
explicitează, detaliind conţinutul acestuia sub formă de prescripţii și recomandări în
vederea aplicării lor.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU RUGESCU
CIF 21596063
Aleea Nuferilor, Bl. M5, Sc. A, Et. 3, Ap. 10 - 330099 Deva, România
Tel.: +4 0744 199 417; +4 0740 849 323 E-mail: alrugescu@yahoo.com

Regulamentul Local
de Urbanism al prezentului P.U.Z. stabilește
reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă
admisă, retragerea clădirilor faţă de aliniament și distanţele faţă de limitele laterale
și posterioare ale parcelei.
Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se va stabili prin
Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Hunedoara, conform prevederilor art. 56
alin. (4) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind
amenajarea teritoriului și urbanismul.
CAPITOLUL II. UTILIZAREA FUNCTIONALA
Art.1. Funcţiunea dominantă a zonei:
–terenul este situat în zona rezidenţială cu clădiri de tip urban, unde
funcţiunea dominantă a zonei este locuirea, compusă din locuinţe individuale, cu
regim de inălţime P – P+2, majoritar parter, înglobate în oraș prin creșterea
organizată a acestuia, locuinţe colective, cu regim de inălţime P – P+4.
Funcţiuni complementare admise zonei: instituţii și servicii publice, spaţii verzi
amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje.
Art.2. Utilizări permise:
–Spaţii anexe necesare funcţiunii de bază, (magazii, vestiare, grupuri
sanitare, birouri), accese, utilităţi, zone verzi.
Art.3. Utilizări permise cu condiţii:
–pentru orice fel de construcţie se va solicita în mod obligatoriu, indicarea pe
planul care însoţeste cererea pentru autorizaţia de construire, a modului de trasare
a spaţiilor rămase libere cu funcţiuni asemănătoare sau conexe.
Art.4. Interdicţii temporare :
–o nouă documentaţie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată va putea
fi aprobată numai după o perioadă de 12 luni de la aprobarea prezentei
documentaţii.
Art.5. Interdicţii definitive

construcţiile și amenajările incompatibile cu funcţiunea dominantă;

construcţiile care prin conformare, volumetrie, aspect exterior ce intră
în contradicţie cu aspectul general al zonei;

orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot duce la
degradarea peisajului, dispariţia vegetaţiei, poluarea aerului, apei,
solului;

construcţii amplasate în cadrul zonelor de interes general, generând
situaţii conflictuale în ceea ce privește funcţiunea dominantă;

activităţi de alte tipuri care nu sunt legate direct de cele permise în
zonă.
Art.6. Procentul de ocupare al terenurilor – art. 15 din R.G.U. (maxim 45 %).
Construcţia propusă având suprafaţa de S=1.056,00mp, reprezintă un procent de
28,11% din terenul proprietate, și se încadrează în limitele admise de regulament.
CAPITOLUL III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CONSTRUCŢIILOR
3.1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
Art. 7. Orientarea faţă de punctele cardinale:
– se va ţine seama de studiul de specialitate pentru creșterea rentabilităţii
activităţii propuse;

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU RUGESCU
CIF 21596063
Aleea Nuferilor, Bl. M5, Sc. A, Et. 3, Ap. 10 - 330099 Deva, România
Tel.: +4 0744 199 417; +4 0740 849 323 E-mail: alrugescu@yahoo.com

Art. 8. Amplasarea faţă de drumurile publice – conform prevederilor art. 23 din
Regulamentul General de Urbanism ;
Art. 8a. Amplasarea faţă de aliniament - art.24 din Regulamentul General de
Urbanism; Codul civil; respectarea distanţei faţă de construcţiile învecinate;
Art. 9. Amplasarea în interiorul parcelei – conform. Art. 24
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale și posterioare ale
parcelei conform Cod civil.
- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri.
- respectarea unei anumite grupări a construcţiilor, în ansambluri pentru care
se urmărește o dezvoltare controlată.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.10. Accese carosabile – conform art. 25 din R.G.U.
- pentru toate categoriile de construcţii și amenajări se vor asigura accese
pentru intervenţii în caz de incendiu , dimensionate conform normelor de trafic greu;
-accesele și parcajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin
mobilier urban și trebuie să fie libere în permanenţă.
- accesul ce deserveste doar proprietatea solicitantului precum și dotările de
interes public vor fi realizate pe cheltuiala beneficiarului;
Art.11. Accese pietonale conform art.26 din R.G.U.si codul civil art. 616-619;
Prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni care pot fi:
trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale precum și orice cale de acces pe terenuri
proprietate publică sau private, generate de servitutea de trasee publice, potrivit legii
sau obiceiului.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilitară
Art.12. Conform art. 27 din R.G.U. alin.1
Art.13. Conform art. 28 din R.G.U. alin.1 si 2
Lucrările de racordare și de branșare la reţeaua edilitară publică se suportă
în întregime de investitor sau de beneficiar.
Realizarea de reţele și instalaţii tehnico- edilitare:
In prezent, terenul proprietate, nu este traversat de reţele de utilităţi publice
de alimentare cu apă, canalizare, curent electric.
Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin racordarea obiectivului la
reteaua de alimentare cu apă a municipiului, ce este amplasată pe B-dul Dacia.
Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin racordare la reţeaua de
apă potabila, cu cămin apometru amplasat în incinta proprietăţii.
Apele menajere uzate vor fi colectate și dirijate spre reţeaua de canalizare
menajeră existentă, amplasată pe drumul de acces pe latura de vest a proprietăţii.
Canalizarea existentă are diametrul Ø 600mm.
Canalizarea menajeră propusă în incintă, va fi realizată din PVC KG Ø 250.
Apele meteorice din perimetrul amenajat vor fi dirijate prin curgere liberă de
suprafaţă spre zonele verzi propuseAlimentarea cu energie electrică se va face la
reţeaua electrică existentă pe B-dul Traian, prin prelungirea acesteia în lungul străzii
și apoi in lungul accesului carosabil existent. Aceasta se va realiza pe baza
proiectului de specialitate întocmit de proiectanţi de specialitate, pentru care se va
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obţine avizul, respectiv autorizaţie de construire pentru realizarea racordului.
Art.14. Conform art. 29 din R.G.U. alin. 1, 2 si 3 .
CAPITOLUL IV. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE
TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR
Art.15. Inălţimea construcţiilor: - conform art.31 din R.G.U.
Art.16. Aspectul exterior al construcţiilor conform art. 32 din R.G.U.
CAPITOLUL V. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII
VERZI SI IMPREJMUIRI
Art.17. Parcaje – se vor respecta prevederile art. 25 alin. 1 si 3 si Anexa nr. 5 la
R.G.U. pct. 5.12.
Art.18. Spaţii verzi cu respectarea art. 34 și anexei 6 din R.G.U. pct. 6.7.
Art.19. Imprejmuire cu respectarea art. 35 alin. 1 și precizările din GHID.
CAPITOLUL VI. REGULI CU PRIVIRE LA PROTECTIA MEDIULUI
Art.20. Protecţia calităţii factorilor de mediu:
 amplasarea construcţiilor se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare
privind protecţia factorilor de mediu. Vor fi interzise în zonă activităţile industriale,
civile sau de orice natură susceptibile de a polua aerul, apa sau solul;
 construcţiile anexe care prin natura funcţiilor și echipamentelor pe care le
adăpostesc, sunt provocatoare de zgomot, trepidaţii, noxe, mirosuri, se vor
integra prin măsurile luate la nivelele de zgomot, trepidaţii etc. admise de
legislaţia sanitară, conform O.M.536/1997;
 se vor realiza plantaţiile de protecţie acolo unde sunt prevăzute în documentaţie
sau acolo unde realizarea unor funcţiuni o cer.
Art.21. Gestionarea deșeurilor
Deșeurile menajere se vor colecta în europubele ecologice și vor fi ridicate,
ori de câte ori este necesar, de către firme specializate pe baza unui contract
încheiat prin grija beneficiarului.
Europubelele vor fi amplasate pe o platformă ce va putea fi curaţată și
igienizată periodic.
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