
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației de urbanism  Plan Urbanistic Zonal RIDICARE 

RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S= 1063 MP DIN S= 2018 MP) pentru 
amplasare locuință p+1e+m si foisor, amenajare drum acces (Sstudiată= 2205 MP) in comuna 
Cornu, sat Cornu de jos, strada ing. Ion Nistorică , nr. 35, T15, parcela L 623, nr. cad. 22719 

 
             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1) și alin.(2) c) coroborate cu alin.(6) lit.c), precum și cele ale  art.136 alin.1) din Codul 
administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art.25 alin.(1), art. 47 și art.65 alin.(3) din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  
c) art.art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
d) Hotărârii Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
e) anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.36 din 26 aprilie 2011 privind aprobarea 
Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de |urbanism ale comunei Cornu, respectiv 
metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la aprobarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism;  
             ținând cont de: 
a) cererea d-lui Drăghici Cosmin, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr. 7402/16.09.2019; 
b) acordul prealabil dat de Consiliul local al comunei Cornu prin adresa nr.1440/1.03.2019; 
c) avizul de oportunitate elaborat de compartimentul de urbanism și aprobat de primarul comunei 
înregistrat sub nr. nr.1/8.05.2019; 
d) raportul informării și consultării publicului privitor la implicarea publicului în etapa trasparenței 
decizionale elaborate de compartimentul de urbanism, înregistrat sub nr.7432/17.09.2019; 
e) avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova  
dat prin Avizul Unic nr. 2506/09.08.2019 privind documentația tehnică   Plan Urbanistic Zonal 
RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S= 1063 MP DIN S= 2018 MP) 
pentru amplasare locuință p+1e+m si foisor, amenajare drum acces (Sstudiată= 2205 MP) in comuna 
Cornu, sat Cornu de jos, strada ing. Ion Nistorică , nr. 35, T15, parcela L 623, nr. cad. 22719, 

având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7518/19.09.2019 însoțit de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
7515/19.09.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
sub nr. 7516/19.09.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare economică-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi 
comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
 



       În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.e) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 

          Art.1. - (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ 
DE CONSTRUIRE (S= 1063 MP DIN S= 2018 MP) pentru amplasare locuință p+1e+m si 
foisor, amenajare drum acces (Sstudiată= 2205 MP) in comuna Cornu, sat Cornu de jos, strada 
ing. Ion Nistorică , nr. 35, T15, parcela L 623, nr. cad. 22719, prevăzut în Anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.. 
                        (2) Terenul studiat în suprafaţă de 2018 mp este situat în intravilanul comunei Cornu 
şi face parte din imobilul în suprafaţă totală de 2205 mp, înscris în Cartea funciară a comunei Cornu 
nr. 22719 şi nr. cadastral 22719.  
                        (3) Planul Urbanistic Zona aprobat conform art.1 are caracter de reglementare specific 
și nu dă dreptul de construire până la emiterea autorizației de construire. 
 

Art. 2. – Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri are termen de 
valabilitate de 10 de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. – Compartimentul de urbanism duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și are 

obligația de a transmite câte un exemplar din hotărâre, însoțit de documentația PUZ pe format digital 
și hârtie, către: Consiliul Județean Prahova – Arhitect Șef; Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova; Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Ministerului 
Dezvoltării și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial Național. 

     Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei 
comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                                           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae ZIDARU 
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 24 septembrie 2019 
Nr. 54 
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DRAGHICI COSMIN SI 
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COM.CORNU, SAT CORNU DE JOS, STR.ING.ION 
NISTORICA, NR.35, TIS, PARCELA L623, NC22719 
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S.C. "ISTBAN CONSTRUCT & CONSULTING" S.R.L. 

• Proiec tant de specialita te BIA LIDIA ENE 

Arh.Lidia Ene 

• Data elaborarii 01 / 07/2019 



CONSTRUCT &CONSULTING 

PARTEN[Rl Jl IOEILOR TALE 

OBIECTUL LUCRARII 

La comanda beneficiarului s-a elaborat documentatia pentru 
obtinerea avizului unic CTATU Prahova entru: 

CCES Sst=2205m i CORNU, SAT CORNU DE JOS, STR.ING.ION NISTORICA, 
NR.35, TlS, PARCELA L623, NC22719,0ceruta de beneficiar pentru a putea 
edifica pe acest amplasament o locuinta IP+l+M, !eventual demisol s~r-a_u_n_u__,~ 
[oiso~ 

SURSE DOCUMENTARE 

• Ridicare topografica pentru PUZ sc. 1 :500 
• Plan Urbanistic General al com.Cornu 
• A vize detinatori retele 
• Acte proprietate 
• Deplasari in teren 
• Studiu geotehnic aprofundat verificat Af 

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
incadrarea in teritoriu si Evolutia Zonei 

Terenul studiat se afla in extremitatea estica a intravilanului comunei 
Cornu , la strada ing.lon Nistorica ce merge spre Manastirea Cornu. 
Terenul studiat in suprafata de 2205mp este compus din:- terenul in 
suprafata de 2018 mp ce apartine beneficiarului conform Contractului de 
Vanzare Cumparare autentificat cu nr. 2037/03.08.2018 la SPN Meirosu 
Mihai Gabriel din mun.Ploiesti si a extrasului de carte funciara de 
informa re nr6775/ 12.03.2019 emis de BCPi Campina 

-strada ing.Ion Nistorica-domeniu public (S= 187mp) 
Proprietatea beneficiarului are urmatoarele vecinatati: 
-Nord si Vest -Negritoiu Mihai 
-Sud -str.Ing.lon Nistorica 
- Est-MD Nistorica Petre 

Elemente ale cadrului natural 
Terenul se prezinta in panta crescatoare continua, cu cateva zone in 

care panta este mai lina in care se doreste construirea locuintei si a 
foisorului 

Circulatia 



Terenul are acces auto ~i pietonal din strada Ing.lon Nistorica
asfaltata. Distanta existent intre aliniamente este variabila intre 5.00m-
6.8m compusa din:4m parte carosabila si 2x var.O.S-1.4 taluz natural. 
Prin PUG a fost reglementat profil 3-3 cu 13m intre aliniamente compus 
din: 7m parte carosabila, 2xl.5m trotuare, 2xl.5m spatii verzi . 

Ocupatia terenului 
Terenul este liber de constructii, existand doar cativa pomi fructiferi 

pe acesta. 
Echipare edilitara 

Exista posibilitati de racordare la retelele de: 
-energie electrica-LEA 0.4kV existenta pe str.Ing. Ion Nistorica 
-apa potabila existenta pe str.Ing. Ion Nistorica 
-gaze naturale -OL 3" existenta pe str.Ing. Ion Nistorica 
- canalizare existenta pe str.lng. Ion Nistorica 
Probleme de mediu 

Terenul studiat este stabil, lipsit de fenomene naturale active, fiin ~0 M4~ 
bun de fun dare conform studiului geotehnic elaborat, in conditiile de ,* ~- ~~ \ 
punere in siguranta impuse de acesta. f f~:t~:-~- ~'li· ~ 
Principalele disfunctionalitati ~ 'J!Xif.)} ~ 

• Fanta terenului ;~ g~~ :; 
• Latimea drumului ~1-~">'0 ~ «-v<';v 

• Imposibilitatea modernizarii str.Ing.Ion Nistorica simetric fata de ax'(.~~ L c~oc, 

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

-Ridicarea topografica scara 1:500 prezinta terenul in panta 

-Studiul geotehnic incadreaza terenul studiat in categoria geotehnica 2-risc 

geotehnic moderat 

-Coloana litologica a forajului relizat pe zona de platou rezultata a interceptat 

urmatoarea stratificatie: 

FORAJ 1 
0,00- 0,30 m- sol vegetal argilos 
0,30- 4,00 m- argila galbena-cenusie, plastic vartoasa 
Apele subterane - nu au fost interceptate in foraj pana la 4,00m 

adancime. 
Concluzii si recomandari: 

• Se recomanda lucrari consolidarejsustinere a terenului, ce vor rezulta din 
pozitionarea constructiei in raport cu panta, ca lucrari executate in prima 
etapa pentru a asigurarea stabilitatii si rezistentei mecanice a incintei. 

• Orice excavatie pe panta va fi asigurata cu sprijiniri (provizorii - daca 
taluzul va fi sprijinit de peretii constructiei sau definitive - ziduri de sprijin, 
daca taluzele vor ramane libere de constructii), insa executia tuturor lucrarilor 
de constructii va incepe din AMONTE spre AVAL pentru descarcarea, 
mentinerea echilibrului si energiei de relief a masivului de pamant fara 
excavatii masive si agresive. 



• Zidurile (ca lucrari definitive) se vor executa pe tronsoane cu deschidere 
limitata (maxim 3,00 m), eventual in sah si vor fi prevazute cu dren in spate si 
rigola la picior si vor fi dimensionate la faza proiect de executie (nu fac obiectul 
prezentului studiu) . 

• Terenul va fi amenajat pe verticala astfel incat sa nu permita scurgerea 
libera a pluviatiei pe panta sau stagnarea acesteia in imediata vecinatate a 
constructiei care se proiecteaza, dar nici a vecinatatilor. 

• Vor fi prevazute rigole perimetrale etanse, care sa colecteze apele 
superficiale si sa le dirijeze in mod organizat inafara incintei construite, catre 
aval, la un colector / emisar, de preferinta natural. 

• Se vor evita excavatiile cu volume mari, dar si umpluturile pe panta (chiar 
daca vor fi asezate in trepte de infratire si compactate in mod corespunzator) -
ambele lucrari fiind factori cu rol de destabilizare a terenului. 

• Se vor planta si/ sau men tine cat mai multi arbori, cunoscut fiind rolul 
pozitiv al acestora in mentinerea stabilitatii terenurilor in panta. 

3.2. PREVEDERI ALEP.U.G. 

Terenul studiat este situat in intravilan in UTR 11 in : 

- regim maxim de inaltime P+ 1 + M 
-retragere de la aliniament 3m 

-Zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente CC 
Subzona cai rutiere. 

-Terenul se afla in zona cu restrictie de construire pana la elaborare PUZ 
si in zona cu probabilitate medie de producere a alunecarilor de teren. 

3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

Se propune modemizarea strazii ing.Ion Nistorica , cu ampriza total a de 9,00 m 
-9 .90m astfel: 

• Parte carosabila 7 ,OOm, profil -panta acoperis 
• 2 x 1,00 m trotuar 
• Var 0,90-0.0 m spatiu verde (dreapta) 

Tinand cont de distanta existenta intre limitele cadastrale in cazul 

reprofilarii strazii Ing Ion Nistorica este necesara o latime de minim 4,50 m fata 

de axul propus al strazii , astfel se va afecta o latime variabila intre 3, 1 0 m si 



4,00 m. Imprejmuirea terenului se va realiza cu soclu ce va avea rol de zid de 

spnJm 

3.4. ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI BILANT TERITORIAL, INDICI 

URBANISTICI 

• Bazat pe studiul geotehnic aprofundat elaborat, verificat Af se 
propune ridicarea restrictiei temporare de construire pentru S= 1063mp 
din cei 8=20 18mp ai terenului 

• Se va defini un UTR llA cu pastrarea zonarii functionale si a 
indicatorilor urbanistici maximali si anume. 

• . LI-ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+l, P+l+m 
• L 1 r - predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural 
• CC-ZONA PENTRU CAl DE COMUNICATIE ~I CONSTRUCTII AFERENTE 
• CCr - ciii rutiere 

Edificabilul va respecta o retragere de minim 2m fata de o limita 
laterala a terenului, respectiv minim 3m fata de cealalta limita laterala 
in primul tronson al terenului dupa care va urma forma in care se 
propune ridicarea restrictiei de construire. Retragerea posterioara va fi 
la limita zonei pentru care se ridica restrictia de construire. 

BILANT TERITORIAL EXISTENT PRO PUS 

Zona Functionala S(mp) % S(mp) % 

ZONA REZIDENTIALA cu 2018 91.5 1901 86.2 

CLADIRI P, P+l, P+1+m 

Subzona cai rutiere 187 8.5 304 13.8 

TOTAL 2205 100 2205 100 

Accesul se va as1gura din strada Ing.Ion Nistorica cu raze de 5m, 
respectiv 4m. 

• Parcaje-Se vor asigura minim 2 locuri de parcare , posibil accesibile 
direct din strada 

• Spatii verzi-Se vor asigura spatii verzi in procent de minim 30% din 
suprafata lotului 
-Costurile aferente investitiei si cele aferente asigurarii utilitatilor vor fi 
asigurate integr~ din banii beneficiarului. ~0 M~& 

DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE ,* .;~1 
ALIMENT AREA CU GAZE o.t: . 7 * \ 
-bransament propus Ia reteaua stradala OL3" 

ALIMENT AREA CU ENERGIE ELECTRIC.\ 

-Bransament propus Ia reteaua stradala-LEA 0.4kV 

~ ~wJ ~~' 
Jcll 1 

\\p (;0 / 

PROPUNERI INVESTITII DE UTILITATI- ALIMENT ARE CU APA ~I CANALIZARE 

ALIMENT ARE CU AP A 

-bransament propus Ia reteaua stradala 



CANALIZARE APE UZATE MENAJERE 

--bransament propus Ia reteaua stradala 

GOSPODARIREA DESEURILOR 

-deseurile menajere vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de societatea 
de salubritate locala saptamanal 

3.6. PROTECTIA MEDIULUI 

Activitatea ce urmeaza a se realiza-locuire nu este poluanta. 

3. 7. OBJECTIVE DE UTILITATE PUBLIC4 

Pentru modernizarea str.Ing Ion Nistorica se vor ceda 117mp m domeniul 

public al com.Cornu. 

CAPITOLUL 4- CONCLUZII - MASUR! iN CONTINUARE 

o Aprobarea PUZ si obtinerea autorizatiei pentru locuinta dorita 

o Costurile necesare pentru realizarea locuintei si a infrastructurii necesare 
vor fi asigurate din bugetul proprietarului 

Arh. LIDIA ENE 

. 
; 

'·..... .. ' . . . . . ,. .-· 



_ .. ;- CONSTRUCT&CONSULTING 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
AFERENT UTR llA 

CAPITOLUL 1. - DISPOZITII GENERALE 

1.1. ROLUL REGULAMENTULUJ DE URBANISM 

• 1.1.1. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o 

documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la 

modul de utilizare a terenurilor, de realizare ~i utilizare a constructiilor pe !ntreg 

teritoriul studiat in cadrul 11 PUZ-RIDICARE RESTRICTIE TEMPORARA 

DE CONSTRUIRE (S=1063mp din S=2018mp) PENTRU AMPLASARE 

LOCUINTA SI FOISOR SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=2205mp) 

R .L.U. expliciteaza ~i detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale 
Planului Urbanistic Zonal. 

1.1.2. Regulamentul Local de Urbanism constitme act de autoritate al 
administratiei publice locale ~i se aproba de catre Consiliul Local, pe baza avizelor ~i 
acordurilor organelor interesate, conform Legii nr. 50/1991 ( cu completarile 
ulterioare) ~i Legii 350/2001 - Legea Urbanismului. 

1.1.3. Modificarea 11Regulamentului Local de Urbanism 11
, se poate face numai 

!n spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism, aprobarea unor 
modifidiri ale P.U.Z. ~i implicit ale Regulamentu1uifL6caFu@::l;J.iip~n~s-m;se -pofJface 
numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pel; c~re··a·mm~!.::~·Ji""'d6"cum~nthtia 
initiala. I I " . ·., :_· '' ~- ' . . i r 

I I ~ .l • • lL' . .,( .. . . . \.1.1.. I . I 

I' : I ; \110\· •. 1 , 

! 1.f'Cf7 . . ci7 cJ? .,)-0.~ I i ,,,· .. .-.. ... . p. ._ .. , ~.-.... . l I 

! I I I [. _______ ,._ ..... . L .. --_, . _j 
I / ' ' , ,> ·• !.'./'· 
I ,..-..,· • ~~~--~~ .,. L 
I ' - ~;/~[:/V'"" ·"-' --



1.1.4. Regulamentul Local de Urbanism se aproba, de regula, odata cu Planul 
Urbanistic Zonal pe care 111nsote~te. 

1.2. BAZA LEGALA 

1.2. La baza Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. sta 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aprobat al comunei, ale carui 
prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice ale zonei studiate. 
Acest Regulament local de urbanism, dupa aprobarea P.U.Z., va completa 
P.U.G.-ul ~i R.L.U. existente ale comunei. 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modificarile 
~i completarile ulterioare 

- HGR 525/1996, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism ( inclusiv HGR nr. 490/2011) 

- Ordinul MLPAT nr. 21/N/ 10.04.2000- Ghidul privind elaborarea 
regulamentelor locale de urbanism- indicativ GM- 007- 2000 

- Ordinul MLPAT nr. 176/N I 16.08.2000- Ghidul privind metodologia de 
elaborare ~i continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 -
2000 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii,republicata, cu modificarile ~i comp1etarile ulterioare 

- HCSRUR nr. 101129.07.2010- pentru aprobarea Regulamentului privind 
dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajarea 
teritoriului ~i de urbanism ~i a Regulamentului referitor la organizarea ~i 
functionarea Registrului Urbani~tilor din Romania (MO 577113.08.2010) 0 M 4 
- Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de :•~-9 
informare ~i consultare a publicului cu privire la eleborarea sau revizuir cf7 /~/ \ 
planurilor de amenajare a teritoriului ~i de ur~·an1~~~;~~ti.~~g1~.~~!J~·~~ ·;~. ~~ 
completarile ulterioare. ! I , ... . \ ! ~-<7 .. c · ~ v 

1 • · • , ,y~'o -><'"' 

I i L ~ .. . ' ' '( 11A., co<"c,i>: 
',\T!. \'i . I ·, ' ._. . .. ~ .~ . ! . I I 'vL ~,..o 

! I ' l<'o lh;', \ 1•1, I I J.!Af/ c_.a ,.') ~"/ '4! 

1.3. DOMENIUL DE APLICARE i l~~-~~=,J~_:r I 
1.3 .1. Planul Urbanistic Zonalimpreun~cu 'Re~I~~~C£\Jcocard~ 
Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii 
constructiilor ~i amenajarilor pe orice categorie de terenuri din intravilanul 
propus pentru zona rezidentiala si zona cai de comunicatie si constructii 
aferente 

1.3.2. Se propune urmatoarea zonificare functionala in cadrul UTRl lA 

2 



• LI -ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+ I , P+ 1 +m 
• Llr - predominant rezidentiaUi cu cladiri de tip rural 
• CC- ZONA PENTRU CAl DE COMUNICA TIE ~I CONSTRUCTII 

AFERENTE 
• CCr - cai rutiere 

1.3.3. Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. detaliaza conditiile 
de amplasare ~i conformare a constructiilor la nivelul fiecarei subunitati 
functionale din cadrul unitatii teritoriale de referinta pe care o formeaza. 

CAPITOLUL 2. - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE 
OCUPARE A TERENURILOR 

Pentru elaborarea prezentului capitol s-au detaliat din Regulamentul General 
de Urbanism (aprobat cu H. G. 52511996, republicat In noiembrie 2002) acele 
articole care intereseaza problematica teritoriului aferent P.U.Z., precizfmd modul de 
aplicare prin: 

• Evidentierea utilizarilor permise, a restrictiilor ~i interdiqiilor; 
• Enumerarea legislatiei actuale (In sumar ), care sta Ia baza aplicarii fiecarei 

categorii de reguli. 
Din fiecare articol preluat din R.G.U. s-au extras numai aspectele specifice 
teritoriului studiat 1ncadrat 1n zona functionala. 

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI 
PROTEJAREA P A TRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 

2.1.1. Obiectul activitatii preconizate a se desra~ura pe acest ter 
individual a 

2. 1.2. Zona studiata se afla In afara zonelor protejate. 

2.2.1. Expunerea la riscuri naturale- ArticolullO din R.G.U aprobat cu HGR 
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Amplasarea constructiei se va face cu respectarea recomandarilor 
studiului geotehnic aprofundat verificat la cerinta Af: 

• Se recomanda lucrari consolidarejsustiner.~-a-J:r;~t!W~u~~i~t?e;;\'.~9lta 
din pozitionarea constructiei in raport cu panta •... c.a::lucraxi. executp.tl in 
prima etapa pentru a asigurarea s tabilitatii si rezistentei m ecruiic a 
· · · I i t. \ ' 
l D ClDtel. 1 I ,, ·1nt:'·.: . · , -... , : r.t. ! 

i ! . J.) ~ •• ~ , ! i \ " - • I . ·, 
I ' ~ -. ., C:' I ' ' • - 1 /, 3 I i '. ·?0·~:.,.' · -;-_J :O.~ ·?" ~ •. •-i j ' .. .. . I c · ! I 
I ! i i [ ___ ___ '/·~-.-~ .-,:~'If: ... , _. ____ ·- -··' i 
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• Orice excavatie pe panta va fi asigurata cu sprijiniri (provizorii - daca 
taluzul va fi sprijinit de peretii constructiei sau definitive - ziduri de 
sprijin, daca taluzele vor ramane libere de constructii), insa executia 
tuturor lucrarilor de constructii va incepe din AMONTE spre AVAL 
pentru descarcarea, mentinerea echilibrului si energiei de relief a 
masivului de pamant fara excavatii masive si agresive. 

• Zidurile (ca lucrari definitive) se vor executa pe tronsoane cu deschidere 
limitata (maxim 3,00 m) , eventual in sah si vor fi prevazute cu dren in 
spate si rigola la picior si vor fi dimensionate la faza proiect de executie 
(nu fac obiectul prezentului studiu). 

• Terenul va fi amenajat pe verticala astfel incat sa nu permita scurgerea 
libera a pluviatiei pe panta sau stagnarea acesteia in imediata 
vecinatate a constructiei care se proiecteaza, dar nici a vecinatatilor. 

• Vor fi prevazute rigole perimetrale etanse, care sa colecteze apele 
superficiale si sale dirijeze in mod organizat inafara incintei construite, 
catre a val, la un colector I emisar, de preferinta natural. 

• Se vor evita excavatiile cu volume mari, dar si umpluturile pe panta 
( chiar daca vor fi asezate in trepte de infratire si com pactate in mod 
corespunzator) - ambele lucrari fiind factori cu rol de destabilizare a 
terenului. 

• Se vor planta si/ sau men tine cat mai multi arbori, cunoscut fiind rolul 
pozitiv al acestora in mentinerea stabilitatii terenurilor in panta. 

2.2.2. Expunerea Ia riscuri tehnologice - Referitor Ia expunerea Ia riscuri 
tehnologice , conform avizului de Mediu nu sunt evidentiate probleme de 
me diu 

CAPITOLUL 3. - ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

Din punct de vedere al zonifidirii functionale, zona studiata se lncadreaza 
In IUTR llA cu: 

• Ll- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+l , P+ l+m 

• 
• 

• CCr - cai rutiere 



CAPITOLUL 4.- PREVEDERl LA NIVELUL 
UNITATILOR FUNCTIONALE COMPONENTE 

4.1.- Ll-ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+l, P+l+m 
• Llr -subzone predominant rezidentiaia cu cHidiri de tip rural 

a) GeneraliHiti 
a. I. Functiunea dominanta 

- Locuinte individuale 
a.2. Functiunile complementare admise 

- anexe:foisor, garaj, magazie, bucatarie de vara, piscina 0 NL-&ty 
- Circulatie pietonala, spatii parcare • ~ /.1 * 
- Spatii verzi amenajate, echipare edilitara l "?. 

b) Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei i c~ 
b. I. Utilizari pennise 

- locuinte individuale amplasate izolat pe lot 
-anexe- foisor, garaj, magazie, bucatarie de vara 

- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari 
aferente locuintelor (cai de acces pietonale, parcaje, spatii plantate, 
imprejmuiri, etc. 

b.2. Utilizari pennise cu conditii 

-orice utilizare permisa cu conditia respectarii conditiilor studiului geotehnic 
prezenatte si Ia cap.2.2.1 al prezentului RLU 

b.3 . Interdictii temporare §i permanente 

- institutii si servicii, unitati industriale si depozitare 

c) Conditiile de ampJasare §i conformare a constructiilor 

c.l.REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINI ME OBLI GATORII 

c.l .l Orientarea fata de punctele cardinale 
Se va asigura lumina naturala pentru camerele de locuint minim 2 ore Ia 

solstitiul de iarna 
Se recomanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor 

c.l.2.1 Amplasarea fata de drumurile publice 
-·-- -----:·-~ ·:.:-;-:-: :-~1 
( ) '\ . • , - · ' '. ·•. .J . • ) : .· . • 

-- _____ .'· .. : .~ : . . :.·--- -- ···---,1 I 
I 

~ : . . . . .. ·, I I 
I i · .. . i 
I ' "'" ·; ·,.: \11'•. L f . -\ . 1.\ . J . 

I I I' . ' . . j\ I 

i ~ "?'~( .r.Ci .--->.::> - t '. 191 I I , , _-.,.~l..L.,P .. , .. ~ _...,_._ , ..... 1..-=r I 
I ! ______ .. .. .. ·----·-/: ·-·- - I 
I I " '; ·' ·JY~.t L .-- - · -~~tt/---- ------ ~ 
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c.l.2.l .Amplasarea fata de aliniament 
Se va respecta o retragere minima de 3 m fata de aliniament 
c. l.3. Amplasarea l'n interiorul parcelei 

Edificabilul va respecta o retragere de minim 2m fata de o limita 
laterala a terenului, respectiv minim 3m fata de cealalta limita laterala in primul 
tronson al terenului dupa care va urma forma in care se propune ridicarea 
restrictiei de construire. Retragerea posterioara va fi la limita zonei pentru care 
se ridica restrictia de construire conform plansei de Reglementari Urbanistice 
Retragerea intre 2 constructii aflate pe acelasi teren va respecta Y2 din inaltimea 
celei rna inalte , dar nu mai putin de 3m 

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

c.2.1. Accese carosabile 
- Se va asigura acces carosabil cu raze de minim Sm, respctiv 4m , 

conform plansei de reglementari urbanistice 

c.2.2. Accese pietonale- articolul26 din R.G.U aprobat prin HGR nr.525/1996 cu 
modificarile si comp1etarile ulterioare. 
- Se vor realiza accese pietonale cu latime de minim 1m din trotuarele aferente 
drumurilor existente 

c.3. REGULI CU J>RIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO- EDILITARA 

c.3 .1 .. Racordarea la retelele pub lice de echipare edilitara existente -
Articolul 27 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/ 1996 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- Racordurile propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe 
cheltuiala beneficiarului. 

c.3.2. Realizarea de retele edilitare- Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu 
HGR nr.52511996 cu modificari1e si completarile ulterioare 

-Se propune realizarea de record la apa, gaze naturale, energie electiica 
si canalizare. 

c.3.3. Proprietatea asupra retelelor edilitare- Articolul 29 din R.G. U 

aprobat cu HGR nr.525/l ?96 cu modificari~e si c9_rr:_nJ.~tJ;r.~.e. ~ll~I,i,O~I.~-:-;:-:-·~-
- Retelele de ahmentare cu energte electn~~§.! .?.Rei·:surtt J?{bpq~.!~!pa I 

publicii a statului, dacii legea nu dispune altfel. j j , ., ., ') .•·• .. . . 1 j 

I I ,\ .. ·. 1 .. ~, •. ~ .. .... . u. i I 
I . ... . ' I I 

I , _; -i'Y. c/J; o?, ;\_.Jr"J·, 6 I 'or·.·~/.~. ••on . · (" "· .--.·. :7' 1. - j 

I I I I 
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Lucrarile enumerate mai sus, indiferent de modul de finantare, intra In 
proprietatea publica. 

- Indiferent de forma de finantare ~i executare a retelelor edilitare, 
realizarea lor se va face cu respectarea prevederilor legii calitatii in constructii, 
precurn ~i a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice. 

c.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ~I DIMENSIUNILE TERENULUI ~I 
ALE CONSTRUCTIILOR 
c.4.1. Parcelarea 

stradale 

c.4.2. fnaltimea construqiilor -. 
-regimul de !naltime maxim admis este P+l+M 
- Hmax coama -12m de la cota terenului amenajat 
-H max cornisa-9m de lacota tcrenului amenajat 

c.4.3. Aspectul exterior al constmctiilor- Articolul 32 din R.G. U aprobat 
cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

-acoperisul va fi realizat cu sarpanta in maxim 4 ape la care se permite 
adaugarea de elemente de accent 

-aspectul exterior al cladirilor va exprirna caracterul ~i reprezetativitatea 
funqiunii ~iva tine seama de caracterul general al zonei ~i de arhitectura 
cladirilor ce au fost edificate anterior cu care vor fi !n relatie de co-vizibilitate 

-anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si 
arhitectura cu cladirea principala 

-se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleia~i cladiri 

-se va acorda atentie modului de tratare a acoperi~urilor sau teraselor 
perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile mai !nalte. 

-se vor folosi materiale de exterior de buna calitate. 

-culorile finisajelor exterioare vor fi preponderent: alb, gri, crem, maro 

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi P.O.T. maxim =30% ~i 
C.U.T.max = 0.6 

c.S. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATH VERZI ~I 
iMPREJMUIRI 

c.5.1. Parcaje- Articolul 33 din R.G. U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

• Autorizarea executarii construqiilor care, pri~ destTrt~ie~-ti;ce~~i:ti--~~ 
spatii de parcare se emite numai daca exist8, pos1bilitate~ -!~~Iizfu.ii') ! 
acestora !n afara domeniului public; · j .~·:'l. •· :,. ~ . ·_:\ '_ , ~ ,·· ... , ... : j ! 

7 ,,..1:fjf.' '· r/;.J _(,;'·) -5~;-·.Jr 
. ; /) I I 
; ···- ···· / ·•",1 I . <· ...... . . i 
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• Se va asigura minim 2 locuri de parcare 

c.5.2. Spa~ii verzi ~i plantate- Articolul 34 din R.G. U aprobat cu HGR 
nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Suprafata spa~iilor verzi ~i plantate se calculeaza in majoritatea cazurilor 
procentualin raport cu suprafata totala a terenului destinat constructiei 
respective, acest procent va fide minim 30%. 

c.5.3. Imprejmuiri- Articolul35 din R.G. U aprobat cu HGR nr.525/l996 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Este permisa autorizarea Uimatoarelor categorii de imprejmuiri: 
- imprejmuiri transparente dublate eventual de gard viu cu soclu 

cu rol de zid de sprijin cu Hmax=2.5m; 
-imprejmuiri opace, cu inaltimea de maxim 2.0 m sau 

transparente dublate obligatoriu de gard viu pe laterale si posterior 

4.2.- CC-ZONA PENTRU CAl DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 
• CCr- Subzona cai rutiere 

!•"-~" --~~- ~: J ;-;-_--I .-~, . -;:-:- ~· ··- · -~ 

)G l
• • . r 1 • " • ~ ,· ~ i a enera 1tat1 --- · ·- - · -·· · ·· · ··· ... - · 1 ' 

~ ~ ; I 

a.l. Functiunea dominanta .··; ·> · . . . ; 1 

- Cai de comunicatii rutiere . ~. ,. : , i. · ">: .-~·:,· , .... /'\ , ; 
1
i 

I 
l .. '),7-j1 • A' · •j,. J ·JJ.(.. 

a.2. Functiunile complementare admise j ·· ... c.l..?~·./'9· ... . L7f),~. !-.\-:J<..( '! 
- cai de comunicatii pietonale I !._ --·· · .. -/ .. __ .. /A .. --.... ___ j j 
- echipare tehnico-edilitara, semnalisbca ----~--,fl!l!·r~ ---·-------' 

b) Utilizarea functional a a terenurilor din cadrul zo~f~{ft;{:::r 
b.1.Utilizari permise 

- cai de comunicatii rutiere si pietonale, echipamente si dotari tehnico
edilitare, semnalistica rutiera 
b.2.-Utilizari permise cu conditii 
- orice constructie permisa cu condiatia respectarii conditiilor 

studiului geotehnic 
b.3. -Utiliza.i-i interzise 

- orice alt tip de activitati cu exceptia eel or de la pet. b 1, ~~---
~ANJ..-1 

c) Conditiile de ampJasare §i conformare a constructiilor ():-,0 ·-

c.l.REGULI DE AMPLASARE $1 RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
Amplasarea fata de drumurile publice 
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• Parte carosabila 7,00m, profil -panta acoperis 
• 2 x I ,00 m trotuar 
• Var 0,90-0 m spatiu verde (dreapta ) 

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

c.2.1. Accese carosabile 
- Se vor respecta prospectele prevazute de documentatia urbanistica 

pentru toate drumurile situate in zona de studiu 

c.2.2. Accese pietonale- articolul 26 din R.G. U aprobat prin HGR nr.525/1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
- Se vor realiza accese pietonale cu latime de minim 1m din trotuarele aferente 
drumurilor existente si nou propuse 

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE IMPREJMUIRI-Articolul 35 din 
R.G. U aprobat cu HGR nr.52511996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

- lmprejmuiri transparente dublate eventual de gard viu cu soclu 
cu rol de zid de sprijin cu Hmax=2.5m; 

Proiectat, 
arh. Lidia Ene 
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