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Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent _____________ este adoptat de către 
Consilul ___________________________________ în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 
215/2001 în conformitate şi în aplicarea dispoziţiilor legii 350/2001 şi a Regulamentului 

general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996.
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Capitolul 1 Prevederi generale

ARTICOLUL 1  Definiţie şi scop
(1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unităţii teritorial administrative, 
având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a 
localităţii, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu 
funcţiunile urbanistice adecvate.
(2) Regulamentul local de urbanism pentru întregul municipiu Miercurea Ciuc, aferent Planului urbanistic general Miercurea Ciuc, 
cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de 
amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor
(3) Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile Regulamentului local de urbanism, în 
scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a 
localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin raportare la întreg teritoriul 
unităţii teritorial administrative, în întregul său ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor şi limitelor 
de recunoaştere a dreptului de construire.
(2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de 
urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
(3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic general, conţine norme obligatorii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului 
regulament precum şi, atunci când este cazul, a Planului urbanistic zonal şi regulamentului aferent, precum şi a eventualelor Planuri 
urbanistice de detaliu. Acestea vor respecta prevederile planurilor directoare stabilite prin prezenta reactualizare a PUG şi RLU aferent. 
Pentru zonele marcate pe planşa de reglementări, este obligatoriu elaborarea de PUZ. Elaborare acestora pe zonă mai mică de cât cea 
marcată pe plan nu este acceptabilă, excepţie de la aceasta poate fi doar în cazul în care minim 80% dintre proprietari sunt de acord cu 
elaborarea PUZ. Reglementările urbanistice vor fi preluate obligatoriu la întocmirea PUZ şi PUD pentru subzonele aparţinătoare 
prevăzute prin prezenta reactualizare a PUG şi RLU aferent. 
(4) La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentaţiilor 
de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor  
şi/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile 
pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului, de protecţie faţă de 
riscurile naturale de inundaţii ori alunecări de trenuri, pentru protejarea şi conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic 
protejat, pentru protejarea vestigiilor arheologice.
(5) Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele zone pentru care 
prezentul regulament cuprinde regelementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un 
Plan urbanistic de detaliu nu este prevăzut ca obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general
(6) Fac excepţie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraţia publică locală solicită, în mod justificat, prin certificatul de 
urbanism, realizarea de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu. Terenurile pentru care  se impune realizarea unor 
astfel de planuri sunt acelea care prezintă caracteristici speciale, atipice unităţii teritoriale de referinţă din care fac parte prin geometrii  
neregulate sau prin construcţii existente anterior prezentului Regulament ori acele terenuri ce nu au fost sistematizate şi viabilizate şi 
pentru care se impune reparcelarea.
(7) Pentru zonele construite protejate, aşa cum acestea sunt evidenţiate în Planul urbanistic general,  vor fi întocmite Planuri 
Urbanistice Zonale pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), în acord cu metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism 
pentru astfel de zone, până la întocmirea unor astfel de documentaţii urbanistice fiind aplicabile dispoziţiile speciale cu privire la aceste 
zone aşa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament în secţiunea ce cuprinde dispoziţiile speciale aplicabile la nivelul unităţii  
teritoriale de referinţă corespunzătoare.

7 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



8 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
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Partea III.
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ. 

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.
ARTICOLUL 30 Lista zonelor funcţionale, subzonelor funcţionale şi a UTR 
(1) Planul urbanistic zonal stabileşte următoarele zone şi subzone funcţionale, precum şi unităţi teritoriale de referinţă: 
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ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE 

L Locuire

L1r Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural

Lv  Case de vacanţă

M  Zonă mixtă

C Centru 

C Centru 

Is Zonă de instituţii şi servicii 

Isa   Instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcăriț ș

G Zonă de gospodărire comunală

G Zonă de gospodărire comunală

ED Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare
ED Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare

S Zonă cu destinaţie specială

S Zonă cu destinaţie specială

V  Zonă verde

Vas   Zonă verde cu rol de agrement i sportș

Vs Zonă verde cu rol de complex sportiv

Ve Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic

P Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră

ZONE DE URBANIZARE

ULv   Urbanizare zonă case de vacanţă

UL1 Locuinţe cu regim redus de înălţime

ULvr   Urbanizare zonă case de vacanţă cu caracter rural
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UIa   Urbanizare zonă servici de agroturism

UIs3   Instituţii şi servicii turistice cu regim de înăl ime medieț

UIs4   Instituţii şi servicii turistice cu regim de înăl ime mareț

UIsa   Urbanizare zonă instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcăriț ș

UED   Urbanizare - Zonă de construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare 

UVas   Zonă verde cu rol de agrement i sportș

UVe Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ CU REGLEMENTĂRI SPECIFICE 

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

ZCP07 Harghita Băi
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Partea IV.
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE, SUBZONELOR FUNCŢIONALE ŞI 

UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

ARTICOLUL 31 Reglementări pentru intravilanul 
(1) Planul urbanistic zonal c stabileşte următoarele reglementări, la nivelul zonelor funcţionale, a subzonelor funcţionale şi a unităţilor  

teritoriale de refrinţă: 
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L1r   Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural 

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) însoţite de anexe şi  
suprafeţe  agricole,  de parcelarul  omogen de tip  rural,  dezvoltat  în  profunzime,  şi  de tipologiile  tradiţionale  de ocupare a  
terenului.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
• teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi dat de suprafaţa care include pateul  

urban (insula)  care conţine parcela  care generează PUZ şi  pateul  urban (insula)  aflat  pe frontul  opus parcelei  care  
generează PUZ.

• se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

• se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele 
de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU  pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG şi  
RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes  
public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi  dotările de interes public vor fi  preluate în mod  
obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

        În cazul elaborării PUZ, PUD, şi autorizaţiei de cosntruire:
• dacă în unităţile teritoriale de referinţă învecinate ale zonelor, terenurilor, parcelelor studiate se găsesc terenuri destinate  

activităţilor sportive şi de recreere (trasee de schi, schi fond, pârtii de schi, terenuri sportive, etc.), planul de situaţie trebuie  
să trateze amplasamentul împreună cu vecinătăţile respective

În 
                    În cazul elaborării  proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună  şi cu  

respectarespectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32

Pentru situaţiile în care se creează un nou aliniament, prin accesarea limitei posterioare a parcelei, cu sau fără divizarea  
parcelei,  autorizarea executării  construcţiilor se va face numai cu condiţia realizării  şi  aprobării  unui PUZ, cu respectarea  
condiţiilor de mai sus.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 31
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ 
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.

HG 525/1996 actualizată, Art. 16
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
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Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 
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 1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale).

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi 
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor  maxime de ocupare şi  utilizare a terenlui  (Secţiunea 4) prevăzute de  
prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa  
nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. 

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu următoarele condiţii:

• suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp;
• să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
• activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
• să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi ale  
deşeurilor  animale,  cu condiţia  respectării  normelor  de igienă tehnico-sanitară  în  vigoare.  Între  depozitările  de deşeuri  şi  
locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de: 50 m pentru categoria  de  animale mari (câine, porc, 
vită, cal, etc.) iar pentru categoria de animale mici (păsări, iepuri, etc,): 30 m.
Se poate efectua diminuarea acestor distan e prin depozitarea bălegarului în spa ii închise, autorizate de APM i cu acordulț ț ș  
vecinilor.
          
Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu folosinţă agricolă) poate  
avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament. 

Pensiune turistică i agroturistică, cu respectarea legisla iei în vigoare.ș ț
 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv  
şi nu poate fi modificată prin PUZ.
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Se  recomandă  ca  amplasarea,  orientarea  şi  configurarea  clădirilor  de  locuit  şi  a  celor  anexe  să  se  înscrie  în  tipologia 
gospodăriei tradiţionale specifice zonei. 

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3, Condiţii 
generale privitoare la construcţii, a servituţilor stabilite prin PUZ şi a legislaţiei în vigoare.
Suprafa a minimă a parcelei este de 800,0mp. ț
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 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate  
pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, da r 
nu mai mult decât 10m.

În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament.

Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente.

Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ.

În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament  
cu cel puţin 5 m. 

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să depăşească 20  
m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu  o distanţă 
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai  
puţin decât 3 m.

În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mică  
decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la 
cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mare  
decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de proprietate. 

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m.

În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive (pârtii de schi, trasee 
de schi şi schi fond, terenuri sportive,etc. ), alinierea construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m.

Pentru toate situaţiile
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei. 
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2 m.
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 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit lipirile de clădiri. 8. 

CIRCULAŢII ŞI ACCESE
 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. 
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 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite  
în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi mansardă] sau [demisol, parter i mansardă].ș  
Mansarda, demisolul se definesc în glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii: P+M,  D+P+M, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă,). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu  
va depăşi 5,5 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau atic supraînăl at în punctul cel mai înalt, nu vaț  
depăşi 9,0 m. 
Înăl imile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura clădirilor va fi de factură  contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de 
pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50 cm.  
Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană  
a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
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Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara an ului existent de la stradă sau spre parceleleș ț  
vecine.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte  
şi medii.

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat:  
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).
Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 120 mp teren deţinut.

Eliminarea vegetaţiei  înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei  
arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare.

Este interzisă plantarea de arbori, tufi uri neautohtone.ș

L1
r  

 L
oc

ui
nţ

e c
u 

re
gi

m
 re

du
s d

e î
nă

lţi
m

e c
u 

ca
ra

ct
er

 ru
ra

l 

 14. ÎMPREJMUIRI
Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.
Spre stradă sau în zonele cu denivelări  se admit socluri  opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura 
respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș
Gardurile către stradă vor fi transparente într-o propor ie de 20%. Se vor reaiza din lemn, ca exep ie se admit stâlpuri dinț ț  
eavă metalică. Înăl imea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu. ț ț

Către vecinătă i se admit împrejmuiri opace.ț
Împrejmuirea din partea posterioară a terenlui, în spatele anexelor va fi de preferin ă transparentă 50%.ț

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 25%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
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Se admite un CUT maxim de 0,4.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului 
nivel plin. 

Lv   Case de vacanţă
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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În  sensul  prezentului  regulament,  conform legii,  se  consideră  case  de vacanţă:  locuinţe  ocupate  temporar,  ca  reşedinţe 
secundare, destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în  
proprietatea acestuia. 

Legea 114/1996, Art. 2
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Nu se admit  derogări  de la prevederile prezentului  regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă  
admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi dat de suprafaţa care include pateul urban  

(insula) care conţine parcela care generează PUZ şi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care generează  
PUZ. În cazul inexistenţei unei structuri urbane constituite se va reglementa un teritoriu cu suprafaţa minimă de 1 ha, 
delimitat de căi de comunicaţie, ape, elemnete de infrastructură sau păduri.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care 
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite  
prin PUZ MH şi RLU  pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUZ MH şi RLU (Secţiunea 
1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUZ MH, precum şi alte dotări de interes public care  
se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în  
PUZ, detaliate şi reglementate.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 32
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Modernizarea şi extinderea tramei stradale şi reţelelor edilitare, după caz.
Ampriza străzilor existente şi propuse va fi realizată cf. PUZ MH şi a normativelor în vigoare.

Pentru lărgirea străzilor existente şi pentru realizarea străzilor noi, deţinătorii terenurilor riverane vor ceda suprafeţele necesare 
necondiţionat şi fără despăgubiri. Asigurarea suprafeţelor necesare lărgirii străzilor este o condiţie pentru emiterea autorizaţiilor 
de construire.

La străzile deja configurate este admisă păstrarea sec iunilor existente i circula ia comună a pesoanelor i autovehicolelor,ț ș ț ș  
cu un regim de viteză de 20Km/h.

19 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Trama stradală se va 
păstra, este parte integrantă a esutului urban existent.ț

Reabilitarea  şi  amenajarea  spaţiilor  libere  publice,  spaţiilor  verzi  publice,  plantaţiilor  stradale.  Este  recomandat  ca  prin  
amenjarea acestor spa ii să se creeze puncte cu identitate ditinctă pentru o mai bună orientare în localitate.ț

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
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Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Case de vacanţă, cu aria desfă urată de max. 150mp.ș
Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.

Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.

Servicii  aferente  funcţiunii  de  locuire,  conform  Anexei  1  la  prezentul  regulament,  prestate  în  special  de  proprietari, cu 
următoarele condiţii:
• suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp;
• să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

1. activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
• să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Pensiuni,  tabără  de  vacan ă  pentru  copii,  alimenta ie  publică  cu  condi ia  ca  acestea  să  nu  depă ească  200mp  arieț ț ț ș  
desfă urată.ș

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv  
şi nu poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
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 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 500 mp şi front la stradă de 
minim 12 m. (La Sântimbru Băi suprafa a minimă este de 300mp, cu front la stradă de 9m.)ț

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
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Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat  
rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii 
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.
Fac excep ie clădirile din Sântimbru Băi.ț

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. (3m la Sântimbru Băi).
Se admit clădirile alipite.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile  carosabile  şi  pietonale  din  interiorul  parcelelor  vor  avea învelitori  realizate  din  pavaje  naturale  sau artificiale,  dale 
prefabricate, dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc 
de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul 
în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite  
în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta, este  
admisă o  mansardă, conform definiţiei  din  glosarul anexat.  Regimul  de înălţime nu poate depăşi  una dintre următoarele  
configuraţii: P+M,  D+P (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 
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Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depăşi 5,0 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 8,0 m. 

Înăl imile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
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Arhitectura  clădirilor  va exprima caracterul  programului – case de vacanţă.  Se recomandă folosirea materialelor  naturale 
(lemn, piatră, materiale ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.

Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci 
când aceasta se va realiza. 

Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. 
Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: 
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore 
înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.
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 14. ÎMPREJMUIRI

Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș  Imprejmuirile 
se vor realiza din lemn, cu o trasparen ă de min. 33% în toate direc iile.ț ț
Se pot planta garduri vii.
Se va avea în vedere ca animalele mici (arici, oareci etc.) să se poată circula liber prin găurile împrejmuirilor.ș
Înăl imea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.ț

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
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 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim admis este 15%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim admis este 0,25.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului 
nivel plin.
Aria desfă urată maximă 150mp.ș
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ULv   Urbanizare zonă case de vacanţă
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SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare,  
destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în 
proprietatea acestuia. 
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 

Legea 114/1996, Art. 2
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării  prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea 
drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va  
include în mod obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea  de  viabilizare  se  consideră  încheiată  odată  cu  recepţia  lucrărilor  de  construire  a  drumurilor  publice  şi  a  
echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Autorizaţia  de  construire  se  acordă  cu  condiţia  finalizării  prealabile  a  operaţiunilor  de  reparcelare,  realizate  în  vederea  
reconfigurării  parcelarului  agricol  într-un parcelar  de tip urban şi  asigurării  suprafeţelor  necesare drumurilor  publice,  echipării  
edilitare  şi  dotărilor  publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  
privitoare la construcţii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi  înscrierea noilor parcele în 
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor prelua de PUZ-uri.ș

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin  
PUZ MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După 
aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi  
realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 32

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes public  
solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi  
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prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea  
şi  lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare, apă, canalizare;  instalaţii  
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii  
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi  
prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de 
locuinţe sociale şi  altor  obiective sociale de învăţământ,  sănătate,  cultură,  sport,  protecţie şi  asistenţă socială,  precum şi de 
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor  
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub  
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul 
de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din 
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii.  Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ 
sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se  recomandă  elaborarea  şi  adoptarea  de  către  administraţia  locală  a  unei  metodologii  de  desfăşurare  a  operaţiunilor  de  
viabilizare şi reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Case de vacanţă.
Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
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Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.

Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.

Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele 
condiţii:
• suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp;
• să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

2. activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
• să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Pensiuni, tabără de vacan ă pentru copii, alimenta ie publică cu condi ia ca acestea să nu depă ească 200mp arie desfă urată.ț ț ț ș ș

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi  
nu poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 600 mp şi front la stradă de  
minim 12 m.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat  
rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele  laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii  
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
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atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit clădirile lipite.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile  carosabile  şi  pietonale  din  interiorul  parcelelor  vor  avea  învelitori  realizate  din  pavaje  naturale  sau  artificiale,  dale  
prefabricate, dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de  
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care 
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta, este  
admisă  o  mansardă,  conform  definiţiei  din  glosarul  anexat.  Regimul  de  înălţime  nu  poate  depăşi  una  dintre  următoarele 
configuraţii: P+M,  D+P (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai  
înalt, nu va depăşi 5 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu  
va depăşi 8 m. 

Înăl imile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn, 
piatră, materiale ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite  realizarea de soluţii  de echipare în sistem individual care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
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Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când 
aceasta se va realiza. 

Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m.  
Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul  unei  parcele,  spaţiile  verzi  vor  ocupa minim 60% din  suprafaţa  totală.  Restul  terenului  va fi  spaţiu  amenajat: 
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore  
înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.

 14. ÎMPREJMUIRI
Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș  Imprejmuirile se 
vor realiza din lemn, cu o trasparen ă de min. 33% în toate direc iile.ț ț
Se por planta garduri vii.
Se va avea în vedere ca animalele mici (arici, oareci etc.) să se poată circula liber prin găurile împrejmuirilor.ș
Înăl imea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.ț

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim admis este 10%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim admis este 0,20.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.
Aria desfă urată maximă este de 150mp.ș
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ULvr   Urbanizare zonă case de vacanţă cu caracter rural

UL
vr

   U
rb

an
iza

re
 zo

nă
 ca

se
 d

e v
ac

an
ţă

 cu
 ca

ra
ct

er
 ru

ra
l

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În  sensul  prezentului  regulament,  conform  legii,  se  consideră  case  de  vacanţă:  locuinţe  ocupate  temporar,  ca  reşedinţe  
secundare, destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în  
proprietatea acestuia. 
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 

Legea 114/1996, Art. 2
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării  prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea 
drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va  
include în mod obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea  de  viabilizare  se  consideră  încheiată  odată  cu  recepţia  lucrărilor  de  construire  a  drumurilor  publice  şi  a  
echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Autorizaţia  de  construire  se  acordă  cu  condiţia  finalizării  prealabile  a  operaţiunilor  de  reparcelare,  realizate  în  vederea  
reconfigurării  parcelarului  agricol într-un parcelar de tip urban şi  asigurării  suprafeţelor  necesare drumurilor  publice,  echipării  
edilitare  şi  dotărilor  publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  
privitoare la construcţii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi  înscrierea noilor parcele în  
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor preluș a de PUZ-uri.

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin 
PUZ MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După  
aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi  
realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 32

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes public  
solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi 
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prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea  
şi  lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare, apă, canalizare;  instalaţii  
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii  
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi  
prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de  
locuinţe sociale şi  altor obiective sociale de învăţământ,  sănătate,  cultură,  sport,  protecţie şi  asistenţă socială,  precum şi de 
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor  
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa  
naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub 
forma unei  cote procentuale a proprietăţii  private  deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin 
plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din 
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ 
sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de  
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se  recomandă elaborarea  şi  adoptarea  de  către  administraţia  locală  a  unei  metodologii  de  desfăşurare  a  operaţiunilor  de  
viabilizare şi reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Case  de  vacanţă,  pensiuni  cu  aria  desfă urată  de  max.  300mp.  Anexe  gospodăre ti,  ure,  grajduri  pentru  animale,  cuș ș ș  
respectarea normativelor cu privire la amplasarea acestora. Numărul animalelor nu va trece de 4 capete dintr-o specie.
Func iuni de loisir public, terenuri de sport.ț

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
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Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.

Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.

Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele 
condiţii:
• suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp;
• să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

3. activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
• să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Pensiuni, tabără de vacan ă pentru copii, alimenta ie publică cu condi ia ca acestea să nu depă ească 200mp arie desfă urată.ț ț ț ș ș

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi  
nu poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaţiuni de parcelare, cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 1200 mp şi front la stradă de 
minim 20 m.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat  
rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele  laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii 
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
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Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit clădirile lipite.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se 
învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de  
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care 
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două nivele supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele 
configuraţii: P+M,  D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai  
înalt, nu va depăşi 5,5 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu  
va depăşi 9,0 m. 

Înăl imile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă cu caracter local. Se vor folosi numai materiale naturale 
(lemn, piatră, materiale ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite  realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
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Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când 
aceasta se va realiza. 

Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m.  
Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul  unei  parcele,  spaţiile  verzi  vor  ocupa minim 60% din  suprafaţa  totală. Restul  terenului  va fi  spaţiu  amenajat: 
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore  
înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.

 14. ÎMPREJMUIRI
Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș  Imprejmuirile se 
vor realiza din lemn, cu o trasparen ă de min. 33% în toate direc iile.ț ț
Se pot planta garduri vii.
Înăl imea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.ț

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim admis este 15%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim admis este 0,25.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel 
plin.
Aria desfă urată maximă este de 300mp.ș
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UIa   Urbanizare zonă servici de agroturism
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SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare,  
destinate odihnei şi recreerii.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în 
proprietatea acestuia. 
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 

Legea 114/1996, Art. 2
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării  prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea 
drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va  
include în mod obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea  de  viabilizare  se  consideră  încheiată  odată  cu  recepţia  lucrărilor  de  construire  a  drumurilor  publice  şi  a  
echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Autorizaţia  de  construire  se  acordă  cu  condiţia  finalizării  prealabile  a  operaţiunilor  de  reparcelare,  realizate  în  vederea  
reconfigurării  parcelarului  agricol  într-un parcelar  de tip urban şi  asigurării  suprafeţelor  necesare drumurilor  publice,  echipării  
edilitare  şi  dotărilor  publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  
privitoare la construcţii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi  înscrierea noilor parcele în 
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor prelua de PUZ-uri.ș

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin  
PUZ MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După 
aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi  
realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 32

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes public  
solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi  
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prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea  
şi  lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare, apă, canalizare;  instalaţii  
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii  
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi  
prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de 
locuinţe sociale şi  altor  obiective sociale de învăţământ,  sănătate,  cultură,  sport,  protecţie şi  asistenţă socială,  precum şi de 
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor  
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub  
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul 
de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din 
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii.  Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ 
sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se  recomandă  elaborarea  şi  adoptarea  de  către  administraţia  locală  a  unei  metodologii  de  desfăşurare  a  operaţiunilor  de  
viabilizare şi reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Pensiuni desfă urată de max. 600mp. Anexe gospodăre ti, urș ș ș e, grajduri pentru animale, cu respectarea normativelor cu privire 
la amplasarea acestora. 
Func iuni de loisir public, terenuri de sport.ț

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

35 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri.

Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală.

Tabără de vacan ă pentru copii, alimenta ie publică cu condi ia ca acestea să nu depă ească 200mp arie desfă urată.ț ț ț ș ș

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi  
nu poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaţiuni de parcelare, cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 2000 mp şi front la stradă de  
minim 25 m.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat  
rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele  laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii  
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
Se admit clădirile lipite.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
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Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se 
învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de  
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care 
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două nivele supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii: P+M,  D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai  
înalt, nu va depăşi 5,5 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu  
va depăşi 9,0 m. 

Înăl imile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat.ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel).

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă cu caracter local. Se vor folosi numai materiale naturale 
(lemn, piatră, materiale ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite  realizarea de soluţii  de echipare în sistem individual care să 
respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.

Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când 
aceasta se va realiza. 
Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m.  
Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Pe ansamblul  unei  parcele,  spaţiile  verzi  vor  ocupa minim 60% din  suprafaţa  totală.  Restul  terenului  va fi  spaţiu  amenajat: 
construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore  
înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.

 14. ÎMPREJMUIRI

Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș  Imprejmuirile se 
vor realiza din lemn, cu o trasparen ă de min. 33% în toate direc iile.ț ț
Se pot planta garduri vii.
Înăl imea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.ț

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim admis este 15%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim admis este 0,2.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.
Aria desfă urată minimă 300mp.ș
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SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări pentru PUZ aria de  
deservire a centrului de cartier.

se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de 
utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU  pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG şi  
RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes  
public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi  dotările de interes public  vor fi  preluate în mod  
obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31³, 32

În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la  
nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat  
conform legii. Acesta va asigura  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare  şi servire  edilitară a obiectivului, precizând 
următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

Reabilitarea spaţiilor publice şi verzi existente.
HG 525/1996, actualizată, Art. 16

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Se va acorda o atenţie specială reabilitării şi amenajării spaţiilor libere publice pietonale, spaţiilor verzi publice. 

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi  introducerea de piste 
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pentru biciclişti în lungul străzilor.

Pentru intervenţii  cu efecte importante asupra organizării  sau funcţionării  zonei,  se recomandă organizarea de concursuri  de 
soluţii, ca punct de plecare pentru elaborarea PUZ. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament i a zoneiș  
aferente fiecărei parcele în parte.

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Conform zonei prezentate în plan a de reglementări i detaliate în RLU.ș ș

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Nu sunt.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Se interzice cre terea animalelor de orice fel, în afara animalelor de companie.ș

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Suprafa a minimă a parcelelor va fi de 1000mp. Excep ie fac interven iile la clădirile existente.ț ț ț

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Se vor respecta retragerile existente.

În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării  sau funcţionării  zonei amplasarea se va face conform PUZ. Se  
recomandă retrageri generoase faţă de aliniamentul străzilor principale şi în zonele de acces a publicului, cu cel pu in 5 m.ț

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei amplasarea se va face conform PUZ. În cazuri  
obi nuite clădirile se vor retrage fa ă de vecinătă i cu jumătatea înăl imii clădirii la atic sau strea ină. ș ț ț ț ș

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
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Se admit clădirile lipite.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 
Staţionarea vehiculelor de aprovizionare şi transport se va face în afara domeniului public. Se vor asigura spaţii rezervate acestui  
scop.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înăl ime maxim admis va fi cu un nivel mai înalt fa ă de cele impuse de zona respectivă i descrise în RLU.ț ț ș

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor,  măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, cât i la coamaș  
acoperi ului în punctul cel mai înalt, va fi cu 3m mai înalt fa ă de cel impus de zona respectivă. ș ț

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel)  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale 
sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

Intervenţiile  cu  efect  asupra  aspectului  faţadelor  clădirilor  existente  (supraetajări,  renovări,  înlocuirea  tâmplăriilor,  refacerea 
finisajelor exterioare, dispunerea firmelor şi a afişajelor publicitare) se vor face pe bază de proiecte unitare, la nivelul întregii clădiri  
sau complex de clădiri. Nu se admit intervenţii izolate asupra unor părţi a unei clădiri, de natură a modifica aspectul exterior al  
clădirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice din întregul ansamblu. 

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
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 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii  
de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi  
(UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

 14. ÎMPREJMUIRI

În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înăl ime din lemn, 50% trasparente,ț  
eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace.  Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, 

oareci etc.ș
 Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim cu 5%. peste cel referitor la zona respectivă din RLU, dacă CUT scade cu 0,2.
.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim cu 0,2 peste cel referitor la zona respectivă din RLU dacă POT scade cu 5%.
Aria desfă urată minimă va fi de 500mp, cu excep ia clădirilor existente. La interven iile la clădiri existente aria desfă urată nu vaș ț ț ș  
scădea.
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M   Zona mixtă 
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor 
majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela 
care generează PUZ.

se vor  include servituţile stabilite prin  PUG, precum şi cele  apărute  ulterior  sau a  căror  necesitate  reise din  intervenţia  care 
generează PUZ.

se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de  
utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU  pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG şi  
RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes  
public  care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate  publică  şi  dotările de interes public  vor  fi  preluate în  mod  
obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31³, 32

În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la 
nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat  
conform legii. Acesta va asigura  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare  şi servire  edilitară a obiectivului, precizând 
următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi  amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice,  plantaţiilor stradale,  precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Institu ii i servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcăriț ș ț ș
Echipamente publice aferente zonelor de locuit i turismș
Func iuni de cult ț
Func iuni de cultură ț
Func iuni de învă ământ ț ț
Func iuni de sănătateț
Func iuni sportive ț
Func iuni de turism cu caracter intraurban ț
Func iuni de turism cu caracter extraurbanț
Func iuni de loisir publicț
Locuire de orice fel la B. Homorod i Harghita B.ș
Case de vacan ăț
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul 
regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) 
mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. 

Se admite reabilitarea clădirilor exietente pe terenuri mai mici decât cel stipulat în prezentul regulament, fără mic orarea arieiș  
desfăsurate.

Se recomandă ca să se ajungă la terenuri de mărimea stipulată în regulament prin împreunare.

Se recomandă ca pe faţadele orientate spre spaţiul  public al  străzilor  principale,  pieţelor sau scuarurilor  să conţină la parter  
funcţiuni de interes public cu acces direct.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii . Suprafa a minimă a parcelelor va fi de 500mp.ț
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 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe  
acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.

În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu minim 3 m faţă de aliniament.

Pentru parcelele de colţ, retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente.

În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu 
cel puţin 5 m. 

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la  
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor, măsurată la cornişa  
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât  5  m.  Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul 
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în 
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele 
configuraţii: P+2, D+P+1+M, D+P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 
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Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai  
înalt, nu va depăşi 10 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu 
va depăşi 13 m. 

Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel)  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii  
de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi  
(UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

 14. ÎMPREJMUIRI

În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 150cm înăl ime din lemn, 33% trasparente,ț  
eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace.  Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici,  

oareci etc.ș
 Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
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 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 20%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,5.
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UIs3   Instituţii şi servicii turistice cu regim de înăl ime medieț
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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ț A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor 
majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela 
care generează PUZ.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care 
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri i spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor includeș  
obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUZ MH şi  RLU  pentru zona în cauză (Secţiunea 1,  pct.  B) măsurile şi  
recomandările PUZ MH şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUZ MH,  
precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes  
public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³

În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente  
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile 
de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 47
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.

HG 525/1996, actualizată, Art. 16
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.
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Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Institu ii  i  servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcări,  echipamente publice aferenteț ș ț ș  
zonelor de locuit i turism, ș  funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive,  
funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni de turism cu caracter extraurban, funcţiuni de loisir public.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare  (Secţiunea  3)  precum şi  a  posibilităţilor  maxime de  ocupare  şi  utilizare  a  terenului  (Secţiunea  4)  prevăzute  de  
prezentul  regulament.  În  cazul  mansardărilor,  pentru calculul  coeficientului  de utilizare a terenului  se va considera suprafaţa 
nivelului mansardei ca reprezentînd minim 60% din suprafaţa nivelului curent. 

Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate  
funcţionarilor  publici,  angajaţilor  unor  instituţii  sau  agenţi  economici,  acordate  în  condiţiile  contractului  de  muncă,  potrivit  
prevederilor legale.  
Se admit locuin e individuale sau colective dacă ele există la momentul adoptării PUZ MH, în cazul localită ilor Harghita Băi iț ț ș  
Băile Homorod.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
La construirea de clădiri noi parcela minimă va fi de 1.200mp. 

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m.
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 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ;i posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,  
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât  5 m.  Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul  
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

Se admite alipirea de clădiri.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii:  P+2, D+P+1+M, D+P+1+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 10 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 13 m. 
Înăl imile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren i clădire.ț ș

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura  clădirilor  va fi  de factură  contemporană şi  va exprima caracterul  programului.  Se interzice realizarea de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.  

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
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Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare 
edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii  
de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi  
(UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

 14. ÎMPREJMUIRI

În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înăl ime din lemn, 50% trasparente,ț  
eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace.  Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, 

oareci etc.ș
 Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 20%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,5.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.   
Aria desfă urată a clădirilor noi va fi de minum 500mp. În cazul interven iilor la clădiri existente aria desfă urată ael acestora nuș ț ș  
va scădea.
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UIs4   Instituţii şi servicii turistice cu regim de înăl ime mareț
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării  prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea 
drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va  
include în mod obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea  de  viabilizare  se  consideră  încheiată  odată  cu  recepţia  lucrărilor  de  construire  a  drumurilor  publice  şi  a  
echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³
Autorizaţia  de  construire  se  acordă  cu  condiţia  finalizării  prealabile  a  operaţiunilor  de  reparcelare,  realizate  în  vederea  
reconfigurării  parcelarului  agricol  într-un parcelar  de tip urban şi  asigurării  suprafeţelor  necesare drumurilor  publice,  echipării  
edilitare  şi  dotărilor  publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  
privitoare la construcţii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi  înscrierea noilor parcele în 
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³
Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor prelua de PUZ-uri.ș

Legea 350/2001  actualizată, Art. 47
Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin  
PUZ MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După 
aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi  
realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes pu blic 
solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

HG 525/1996, actualizată, Art. 16
În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi  
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea  
şi  lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare, apă, canalizare;  instalaţii  
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii  
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi  
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prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de 
locuinţe sociale şi  altor  obiective sociale de învăţământ,  sănătate,  cultură,  sport,  protecţie şi  asistenţă socială,  precum şi de 
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor  
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub  
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul 
de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din 
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii.  Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ 
sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se  recomandă  elaborarea  şi  adoptarea  de  către  administraţia  locală  a  unei  metodologii  de  desfăşurare  a  operaţiunilor  de  
viabilizare şi reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Institu ii i servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcări,ț ș ț ș
echipamente publice aferente zonelor de locuit i turism, ș funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cult, funcţiuni de 
cultură, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni de  
turism cu caracter extraurban, funcţiuni de loisir public.
Func iunile cu construc ii de turism i servicii în turism vor ocupa min. 60% din zona de referin ă urbanizată.ț ț ș ț

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate  
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funcţionarilor  publici,  angajaţilor  unor  instituţii  sau  agenţi  economici,  acordate  în  condiţiile  contractului  de  muncă,  potrivit  
prevederilor legale.  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Parcela minimă va fi de 1.500mp.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ;i posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,  
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât  5 m.  Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul  
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

Se admite alipirea de clădiri.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 
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 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o mansardă,  
conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii:  P+3+R, P+3+M,  
D+P+3, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 16 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 19 m. 
Înăl imile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren i clădire.ț ș

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va fi  de factură  contemporană şi  va exprima caracterul  programului.  Se interzice realizarea de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.  

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare 
edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii  
de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi  
(UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

 14. ÎMPREJMUIRI

În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înăl ime din lemn, 50% trasparente,ț  
eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace.  Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, 

oareci etc.ș
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Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 15%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,60.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.   
Aria desfă urată minimă este de 800mp.ș
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Isa   Instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită iț  
sportive i turistice, parcăriș
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor 
majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela 
care generează PUZ.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri i spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor includeș  
obiectivele  de utilitate  publică stabilite prin  PUZ MH şi  RLU  pentru  zona în  cauză (Secţiunea 1,  pct.  B) măsurile şi  
recomandările PUZ MH şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUZ MH,  
precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes  
public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³

În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente  
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de 
amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 47
Legea 350/2001  actualizată, Art. 46

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Întocmirea documenta iilor urbanistice sau a documenta iilor pentru autoriza ie de contruire se vor face numai în paralel sau înț ț ț  
urma stabilirii exacte a traseelor pentru pârtiile de schi i alte trasee sportive din zonă.ș

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.

HG 525/1996, actualizată, Art. 16
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.
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Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice,  spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Func iuni de institu ii i servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcări, conform Anexa 1 laț ț ș ț ș  
RLU.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul  
regulament.  În  cazul  mansardărilor,  pentru  calculul  coeficientului  de  utilizare  a  terenului  se  va  considera  suprafaţa  nivelului  
mansardei ca reprezentînd minim 60% din suprafaţa nivelului curent. 

Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate  
funcţionarilor  publici,  angajaţilor  unor  instituţii  sau  agenţi  economici,  acordate  în  condiţiile  contractului  de  muncă,  potrivit  
prevederilor legale.  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
La construirea de clădiri noi parcela minimă va fi de 1.000mp. 

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m.
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 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale i posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,ș  
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât  5  m.  Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul 
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

Se admite alipirea de clădiri.
Prevederile acestui articol nu sunt valabile i pentru ternuri belvedere.ș

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii:  P+1,  D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 13 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 10 m. 
Înăl imile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren i clădire.ț ș

Prevederile acestui articol nu sunt valabile i pentru ternuri belvedere.ș

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de factură  contemporană şi  va  exprima caracterul  programului.  Se  interzice realizarea  de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.  

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice.
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare 
edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii  
de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi  
(UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

 14. ÎMPREJMUIRI
În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înăl ime din lemn, 50% trasparente,ț  
eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace.  Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici,  

oareci etc.ș
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se admite un POT maxim de 10%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,20.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.   
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Uisa, Uisam   Urbanizare zonă instituţii şi servicii turistice cu rol de 
agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcăriț ș
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 
Terenurile marcate cu cod Uisam  pot fi dezvoltate numai împreună cu pârtiile de schi şi pistele de schi fond, iar poziţia lor poate fi  
schimbat în funcţie cu nevoile de echipare tehnică a pârtiilor şi pistelor.
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării  prealabile a terenurilor,  cu excepţia autorizaţiilor privind construirea 
drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va  
include în mod obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea  de  viabilizare  se  consideră  încheiată  odată  cu  recepţia  lucrărilor  de  construire  a  drumurilor  publice  şi  a  
echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³
Autorizaţia  de  construire  se  acordă  cu  condiţia  finalizării  prealabile  a  operaţiunilor  de  reparcelare,  realizate  în  vederea  
reconfigurării  parcelarului  agricol  într-un parcelar  de tip  urban şi  asigurării  suprafeţelor  necesare drumurilor  publice,  echipării  
edilitare  şi  dotărilor  publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  
privitoare la construcţii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată  odată cu delimitarea în teren,  numerotarea şi  înscrierea noilor  parcele  în 
evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 31¹  Art. 31³
Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor prelua de PUZ-uri.ș

Legea 350/2001  actualizată, Art. 47
Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin  
PUZ MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După  
aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi  
realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 47
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Întocmirea documenta iilor urbanistice sau a documenta iilor pentru autoriza ie de contruire se vor face numai în paralel sau înț ț ț  
urma stabilirii exacte a traseelor pentru pârtiile de schi i alte trasee sportive din zonă.ș

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes public 
solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

HG 525/1996, actualizată, Art. 16
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În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi  
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea  
şi  lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare,  apă, canalizare;  instalaţii  
pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii  
de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi  
prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi  de combatere a eroziunii  de adâncime; clădirile şi  terenurile construcţiilor de 
locuinţe  sociale şi  altor  obiective sociale de învăţământ,  sănătate,  cultură,  sport,  protecţie şi  asistenţă socială,  precum şi de  
administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor  
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub  
forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul  
de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25%  din 
suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii.  Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ 
sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice,  spaţiilor verzi  publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste  
pentru biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se  recomandă  elaborarea  şi  adoptarea  de  către  administraţia  locală  a  unei  metodologii  de  desfăşurare  a  operaţiunilor  de  
viabilizare şi reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Func iuni de institu ii i servicii turistice cu rol de agrement, deservire activită i sportive i turistice, parcări, conform Anexa 1 laț ț ș ț ș  
RLU.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
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Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate  
funcţionarilor  publici,  angajaţilor  unor  instituţii  sau  agenţi  economici,  acordate  în  condiţiile  contractului  de  muncă,  potrivit  
prevederilor legale.  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
Parcela minimă va fi de 1.000mp.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale i posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,ș  
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau  
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât  5  m.  Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul 
dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.

Se admite alipirea de clădiri.

Prevederile acestui articol nu sunt valabile i pentru ternuri belvedere.ș

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.
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 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii:  P+1, D+P+M, D+P+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 10 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 7 m. 
Înăl imile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren i clădire.ț ș

Prevederile acestui articol nu sunt valabile i pentru ternuri belvedere.ș

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de factură  contemporană şi  va  exprima caracterul  programului.  Se  interzice realizarea  de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.  

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a  
spaţiilor publice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare 
edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%.  
Pe cel pu in jumătate din suprafa a de spa ii libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp.ț ț ț

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegeta ie neautohtonă.ț

 14. ÎMPREJMUIRI

În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înăl ime din lemn, 50% trasparente.ț  
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Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 10%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se admite un CUT maxim de 0,20.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel  
plin.   
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 ED   Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare 
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor 
majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela 
care generează PUZ.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri i spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor includeș  
obiectivele  de utilitate  publică stabilite prin  PUZ MH şi  RLU  pentru  zona în  cauză (Secţiunea 1,  pct.  B) măsurile şi  
recomandările PUZ MH şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUZ MH,  
precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes  
public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32

În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente  
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de 
amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.
HG 525/1996, actualizată, Art. 16

Lucrările  de întreţinere,  modernizare şi  extindere a reţelelor  edilitare publice  sunt  considerate  obiective de utilitate  publică  şi  
generează servituţi, conform legii. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Conform PUZ MH.
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Pentru unităţile învecinate cu cartiere de locuinţe colective, pensiuni i altele, se recomandă, în funcţie de posibilităţi şi pe bazaș  
unor studii de specialitate şi documentaţii de tip PUZ-PUD, eficientizarea utilizării suprafeţelor sau relocarea activităţilor în vederea  
creării de rezerve de teren pentru echipamente publice şi spaţii verzi.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
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Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul  
regulament.  În cazul mansardărilor,  pentru calculul  coeficientului  de utilizare a terenului  se va considera SN a mansardei ca 
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.)  cu efect  
asupra funcţiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. 

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la  
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 
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Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la  
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
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Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă 
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

În zonele de acces carosabil  pe parcelă,  se va asigura, în afara circulaţiiilor publice,  spaţiul  necesar staţionării  şi  manevrării  
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii: P+1, D+P+M,  (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 9 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 5,5 m.  Fac excepţie coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  contemporană  şi  va  exprima  caracterul  programului.  Se  interzice  realizarea  de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se  vor  respecta  normele  de  protecţie  a  mediului  privind  gestionarea  apelor  uzate  şi  a  deşeurilor  provenite  din  întreţinerea 
instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.
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Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.

Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 40% din suprafaţa parcelei.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul  
public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

 14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.

Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 40%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.
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UED   Urbanizare - Zonă de construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare 
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea  

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor 
majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela 
care generează PUZ.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri i spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor includeș  
obiectivele  de utilitate  publică stabilite prin  PUZ MH şi  RLU  pentru  zona în  cauză (Secţiunea 1,  pct.  B) măsurile şi  
recomandările PUZ MH şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUZ MH,  
precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes  
public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32

În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente  
ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de 
amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.
HG 525/1996, actualizată, Art. 16

Lucrările  de întreţinere,  modernizare şi  extindere a reţelelor  edilitare publice  sunt  considerate  obiective de utilitate  publică  şi  
generează servituţi, conform legii. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
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Conform PUZ MH.

Pentru unităţile învecinate cu cartiere de locuinţe colective, pensiuni i altele, se recomandă, în funcţie de posibilităţi şi pe bazaș  
unor studii de specialitate şi documentaţii de tip PUZ-PUD, eficientizarea utilizării suprafeţelor sau relocarea activităţilor în vederea  
creării de rezerve de teren pentru echipamente publice şi spaţii verzi.
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul  
regulament.  În cazul mansardărilor,  pentru calculul  coeficientului  de utilizare a terenului  se va considera SN a mansardei ca 
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.)  cu efect  
asupra funcţiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. 

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
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Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la  
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 

Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la  
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 
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 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă 
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

În zonele de acces carosabil  pe parcelă,  se va asigura, în afara circulaţiiilor publice,  spaţiul  necesar staţionării  şi  manevrării  
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele  
configuraţii: P+1, D+P+M,  (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 9 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va  
depăşi 5,5 m.  Fac excepţie coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  contemporană  şi  va  exprima  caracterul  programului.  Se  interzice  realizarea  de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
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Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se  vor  respecta  normele  de  protecţie  a  mediului  privind  gestionarea  apelor  uzate  şi  a  deşeurilor  provenite  din  întreţinerea 
instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
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 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.

Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 40% din suprafaţa parcelei.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul  
public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

 14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinţelor tehnice.

Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 40%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.
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 S   Destinaţie specială
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru schimbarea utilizării funcţionale a parcelei, se va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. La elaborarea PUZ,  
se vor respecta următoarele condiţii:
teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal. Se va delimita un teritoriu suficient de mare pentru a fi  

relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei.  Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări 
teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.  Este interzisă limitarea 
teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ.

se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reiese din intervenţia care 
generează PUZ.

se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publică 
şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Nu sunt.
 
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Pentru  situaţiile  în  care  se  intenţionează  conversia  funcţională  a  parcelei,  pentru  alte  utilizări  decât  Destinaţie  specială,  se  
recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de  
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Unităţi cu destinaţie specială.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
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 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
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Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 14. ÎMPREJMUIRI
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform  Ordinului  MLPAT,  MApN,  MI,  Ministerul  Justiţiei,  SRI,  SIE,  STS,  SPP  nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din  1996  pentru  aprobarea  condiţiilor  de  autorizare  a  construcţiilor  cu  
caracter militar.

76 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



 Vas   Zonă verde cu rol de agrement i sportș
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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șZona este delimitată în PUZ MH în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de  
municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement i sport este definitivă şi nu poate fi modificată.ș
Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71

Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.
Legea 24/2007, Art. 12

Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii,  
urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică.  

Legea 350/2001, Art 31³; Legea 24/2007, Art. 12
Amplasarea de funcţiuni de loisir public, cf. Anexei 1 la prezentul regulament, în spaţii publice existente, se va face pe baza unor  
documentaţii de tip PUZ sau PUD, aprobate conform legii. 

Legea 350/2001, Art 31³
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau 
PUD.

Legea 350/2001, Art 46

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUZ  
MH.

Legea 24/2007, Art. 9,12
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.

Legea 24/2007, Art. 10, 14,15.

Prin  administrarea  spaţiilor  verzi  se  va  asigura  îndeplinirea  următoarelor  obiective:  
a)  protecţia  şi  conservarea  spaţiilor  verzi  pentru  menţinerea  biodiversităţii  lor;  
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul,  schimbările  climatice, 

menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei,  protecţiei  mediului  şi  asigurării  calităţii  vieţii;  
c)  regenerarea,  extinderea,  ameliorarea  compoziţiei  şi  a  calităţii  spaţiilor  verzi;  
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor  verzi  în  starea 

corespunzătoare  funcţiilor  lor;  
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor  acoperite  cu  vegetaţie;  
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor  verzi  publice  a  terenurilor  cu 

potenţial ecologic sau sociocultural. 
Legea 24/2007, Art. 9

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii  
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24/2007.

Extinderea şi  reabilitarea spaţiilor  verzi  din municipiu  pe baza  PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 
MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. 

Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza  
concluziilor unor concursuri  de soluţii  organizate de către administraţia publică şi  supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din  
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. 
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de  
apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, instala ii sportive, pavilioane de apă,ț  
toalete publice. 
Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece;

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%.

Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de  
a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor  
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. 

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau  
manifestărilor pentru care au fost autorizate. 

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
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Conform PUZ sau PUD.
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 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUZ sau PUD.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Accesul carosabil  în interiorul  zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi  construcţiilor sau  
pentru situaţii de urgenţă.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea  autovehiculelor  în  interiorul  zonei  este  permisă  doar  în  limitele  necesarului  de  parcaje  ale  utilizărilor  admise  la  
Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P+1 şi nu vor depăşi înălţimea de 7 m.

Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  contemporană  şi  va  exprima  caracterul  programului.  Se  interzice  realizarea  de  pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. 

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
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Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
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 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa  
persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei  
arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.

Se interzice amplasarea de panouri publicitare.

 14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR(cf. Legii 24/2007,  
Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru  zone  cu  suprafaţa  mai  mică  decât  1  ha,  se  admite  POT maxim de  5%,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această 
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. 

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru  zone  cu  suprafaţa  mai  mare  decât  1  ha,  se  admite  CUT maxim de  0,1,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această  
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru  zone  cu  suprafaţa  mai  mică decât  1  ha,  se admite  CUT maxim de 0,05,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această 
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. 

 UVas   Zonă verde cu rol de agrement i sportș
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SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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șZona este delimitată în PUZ MH în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de  
municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement i sport este definitivă şi nu poate fi modificată.ș

Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71
Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.

Legea 24/2007, Art. 12
Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii,  
urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică.  

Legea 350/2001, Art 31³; Legea 24/2007, Art. 12
Amplasarea de funcţiuni de loisir public, cf. Anexei 1 la prezentul regulament, în spaţii publice existente, se va face pe baza unor  
documentaţii de tip PUZ sau PUD, aprobate conform legii. 

Legea 350/2001, Art 31³
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001, Art 46
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUZ 
MH.

Legea 24/2007, Art. 9,12
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică.

Legea 24/2007, Art. 10, 14,15.

Prin  administrarea  spaţiilor  verzi  se  va  asigura  îndeplinirea  următoarelor  obiective:  
a)  protecţia  şi  conservarea  spaţiilor  verzi  pentru  menţinerea  biodiversităţii  lor;  
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul,  schimbările  climatice, 

menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei,  protecţiei  mediului  şi  asigurării  calităţii  vieţii;  
c)  regenerarea,  extinderea,  ameliorarea  compoziţiei  şi  a  calităţii  spaţiilor  verzi;  
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor  verzi  în  starea 

corespunzătoare  funcţiilor  lor;  
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor  acoperite  cu  vegetaţie;  
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor  verzi  publice  a  terenurilor  cu 

potenţial ecologic sau sociocultural. 
Legea 24/2007, Art. 9

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii  
24/2007.

Extinderea şi  reabilitarea spaţiilor verzi  din municipiu pe baza  PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 
MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. 
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Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza  
concluziilor unor concursuri de soluţii  organizate de către administraţia publică şi  supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din  
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. 
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri  
de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, instala ii sportive, pavilioane deț  
apă, toalete publice. 
Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece;

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%.

Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia  
de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor  
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. 

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau  
manifestărilor pentru care au fost autorizate. 

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.
 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
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Conform PUZ sau PUD.
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ș 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUZ sau PUD.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau  
pentru situaţii de urgenţă.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea  autovehiculelor  în  interiorul  zonei  este  permisă  doar  în  limitele  necesarului  de  parcaje  ale  utilizărilor  admise  la  
Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P+1 şi nu vor depăşi înălţimea de 7 m.

Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  contemporană  şi  va  exprima  caracterul  programului.  Se  interzice  realizarea  de pastişe  
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. 

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei  
arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.

Se interzice amplasarea de panouri publicitare.
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 14. ÎMPREJMUIRI
Conform PUZ, PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR(cf. Legii 24/2007, 
Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru  zone  cu  suprafaţa  mai  mică  decât  1  ha,  se  admite  POT maxim de  5%,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această  
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. 

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru  zone  cu  suprafaţa  mai  mare  decât  1  ha,  se  admite  CUT maxim de  0,1,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această  
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru  zone cu suprafaţa  mai  mică decât  1 ha,  se admite  CUT maxim de 0,05,  calculat  la  nivelul  întregului  UTR.  Această  
reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. 

Vs   Zonă verde cu rol de complex sportiv
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de  
municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Utilizarea Zonă verde cu rol de bază sportivă este definitivă şi nu poate fi modificată.
Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71

Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.
Legea 24/2007, Art. 12

Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii,  
urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică.  

 Legea 350/2001, Art 313; Legea 24/2007, Art. 12
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ  
sau PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform 
PUG.

Legea 24/2007, Art. 9,12
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică.

Legea 24/2007, Art. 10, 14,15.

Prin  administrarea  spaţiilor  verzi  se  va  asigura  îndeplinirea  următoarelor  obiective:  
a)  protecţia  şi  conservarea  spaţiilor  verzi  pentru  menţinerea  biodiversităţii  lor;  
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul,  schimbările  climatice, 

menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei,  protecţiei  mediului  şi  asigurării  calităţii  vieţii;  
c)  regenerarea,  extinderea,  ameliorarea  compoziţiei  şi  a  calităţii  spaţiilor  verzi;  
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor  verzi  în  starea 

corespunzătoare  funcţiilor  lor;  
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor  acoperite  cu  vegetaţie;  
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor  verzi  publice  a  terenurilor  cu 

potenţial ecologic sau sociocultural. 
Legea 24/2007, Art. 9

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii  
24/2007.

Extinderea şi  reabilitarea spaţiilor verzi  din municipiu pe baza  PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 
MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. 

Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza  
concluziilor unor concursuri  de soluţii  organizate de către administraţia publică şi  supervizate de către Ordinul Arhitecţilor din  
România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. 
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
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Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri  
de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. 
Funcţiuni sportive.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia  
de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor  
temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. 

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau  
manifestărilor pentru care au fost autorizate. 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul  
regulament.  În cazul mansardărilor,  pentru calculul  coeficientului  de utilizare a terenului  se va considera SN a mansardei ca 
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.
 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădiriele se vor retrage cu minim 10 m de aliniament.

86 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



Vs
   Z

on
ă v

er
de

 cu
 ro

l d
e c

om
pl

ex
 sp

or
tiv 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUZ sau PUD.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau  
pentru situaţii de urgenţă.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea  autovehiculelor  în  interiorul  zonei  este  permisă  doar  în  limitele  necesarului  de  parcaje  ale  utilizărilor  admise  la  
Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic, nu va depăşi 16 m, cu excepţia stadioanelor.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei  
arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.
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 14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Această reglementare este definitivă,  
fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZ sau PUD.
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Ve   Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Ve
   Z

on
ă v

er
de

 cu
 ro

l d
e p

ro
te

ct
ie 

a a
pe

lo
r ş

i c
u 

ro
l d

e c
or

id
or

 ec
ol

og
ic

Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza Legii 107/1996 (Legea apelor), actualizată , 
Art. 40, privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a lacurilor.

Planul Urbansitic Zonal Mun ii Harghitei delimitează zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic prinț  
adiţionarea zonelor de protecţie a apelor, cf. Legii 107/1996 şi coridoarelor cu rol ecologic aferente. În conformitate cu 
prevederile Legii 24/2007 Art.3 şi Art.5, pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II,  
aceste zone contribuie cu 66% din suprafaţa lor la suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraş.   
PUZ MH propune valorificarea acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a vieţii în oraş. Principalele culoare ale 
cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadă, rezervate pietonilor şi bicicliştilor. Acestea dezvoltă 
legături alternative, cu caracter natural, între principalele cartiere de locuinţe, sau între cartiere şi zona centrală. Nu în ultimul  
rând, protejarea, conservarea şi extinderea vegetaţiei malurilor suplineşte lipsa spaţiilor verzi în multe dintre cartierele 
existente.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Utilizarea Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic este definitivă şi nu poate fi modificată.
Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ 
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Lucrările  de construire,  amenajările,  din  interiorul  zonei  de protecţie  a  apelor,  precum şi  p lantarea sau tăierea arborilor  sau 
arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă se autorizează cu avizul A.N. „Apele Române”, sistemul de 
gospodărire a Apelor Harghita.

Legea 107/1996
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUZ  
MH.

Legea 24/2007, Art. 9,12
Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică.

Legea 24/2007, Art. 10, 14,15.
Prin  administrarea  spaţiilor  verzi  se  va  asigura  îndeplinirea  următoarelor  obiective:  

a)  protecţia  şi  conservarea  spaţiilor  verzi  pentru  menţinerea  biodiversităţii  lor;  
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul,  schimbările  climatice, 

menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei,  protecţiei  mediului  şi  asigurării  calităţii  vieţii;  
c)  regenerarea,  extinderea,  ameliorarea  compoziţiei  şi  a  calităţii  spaţiilor  verzi;  
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor  verzi  în  starea 

corespunzătoare  funcţiilor  lor;  
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor  acoperite  cu  vegetaţie;  
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor  verzi  publice  a  terenurilor  cu 

potenţial ecologic sau sociocultural. 
Legea 24/2007, Art. 9

89 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
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Păstrarea, respectiv includerea coridoarelor ecologice în domeniul public.

Elaborarea unui plan de reconstrucţie ecologică sau, după caz, a renaturării lacurilor şi a cursurilor de apă, pe bază de studii de  
specialitate. 

Amenajarea de alei pietonale şi ciclistice în lungul cursurilor de apă, cf. PUG.

Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii  
24/2007.

Extinderea şi  reabilitarea spaţiilor verzi  din municipiu pe baza  PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 
MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Traversări ale cursurilor de apă.
Căi de comunicaţie rutieră, în sensul păstrării, întreţinerii şi modernizării celor existente.
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
În zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic aflate pe proprietăţi private se admit spaţii verzi şi plantate de  
folosinţă publică sau privată.
Alei pietonale şi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacă etc.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Nu sunt.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia  
traversărilor cursurilor de apă.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

90 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
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 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 
hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă. 
Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia  
traversărilor cursurilor de apă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
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Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Eliminarea vegetaţiei  malurilor  este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa  
persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, minimum trei arbori .

 14. ÎMPREJMUIRI

Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de  
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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P   Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră 
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zonele de protecţie sunt instituite pe baza prevederilor legale şi a normelor tehnice în vigoare.

Pentru drumuri aflate în intravilan zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona drumului (exclusiv ampriza), cf. Ordonanţei  
43/1997, republicată. 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 şi Art.5, pentru bilanţul spaţiilor verzi, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II,  
aceste zone nu contribuie la suprafaţa totală a spaţiilor verzi (nu pot fi considerate spaţii verzi).   

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Autorizarea oricăror construcţii, amenajări, instalaţii sau panouri publicitare în interiorul Zonelor de protecţie se va face cu avizul  
administratorului infrastructurii care generează zona de protecţie. 

O 43/1997, Art.46 ,HG 525/1996, Art. 20
Zonele verzi de protecţie faţă de infrastructura de transport, desemnate prin PUG şi marcate pe planşa Reglementări Urbanistice  
vor fi incluse în Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie, confom legii.

Legea 46/2008 - Codul Silvic, Art. 90
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Extinderea, modernizarea, întreţinerea infrastructurii sunt obiective de utilitate publică.
HG 525/1996, Art. 16

Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie constituie obiectiv de utilitate publică. 

Legea 46/2008 - Codul Silvic, Art. 90

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Se recomandă plantarea zonelor  verzi  cu rol  de protecţie,  cu arbori  şi  arbuşti,  în  vederea realizării  de perdele  vegetale  de  
separaţie între infrastructură şi zonele construite ale oraşului. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Lucrări, construcţii sau amenajări ce vizează extinderea, modernizarea, traversarea sau întreţinerea reţeleleor de infrastructură.
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.); 
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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. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Plantaţii cu rol de perdea verde de protecţie, cu avizul administratorului infrastructurii care generează zona de protecţie. 
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 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinţelor tehnice.
În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la
expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Conform cerinţelor tehnice specifice.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Conform cerinţelor tehnice specifice.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se recomandă plantarea zonelor  verzi  cu rol  de protecţie,  cu arbori  şi  arbuşti,  în  vederea realizării  de perdele  vegetale  de  
separaţie între infrastructură şi zonele construite ale oraşului. 

 14. ÎMPREJMUIRI
Conform cerinţelor tehnice specifice.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Este interzisă amplasarea clădirilor în  zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră, cu excepţia celor specificate în cadrul 
Secţiunii 2, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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G   Gospodărire comunală
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:
-  teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va  fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea 

impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate.  Se recomandă ca teritoriu minim de 
reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.  Este interzisă 
limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ.

- se vor include servituţile stabilite prin PUZ MH, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care  
generează PUZ.

- se vor include reglementările PUZMH pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publică  
şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.
Legea 350/2001 actualizată, Art. 32

În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la  
nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat  
conform legii. Acesta va asigura  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare  şi servire  edilitară a obiectivului, precizând 
următoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 32
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ 
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ MH.
HG 525/1996, actualizată, Art. 16

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Conform PUZ MH.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
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Funcţiuni de gospodărire comunală.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
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Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi  
configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul  
regulament.  În cazul mansardărilor,  pentru calculul  coeficientului  de utilizare a terenului  se va considera SN a mansardei ca  
reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice fel (exemplu poluare fonică,chimică etc) cu 
efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor retrage cu minim 2 m de la aliniament. 

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ;i posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor,  
măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 2 m. 

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă 
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.
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 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
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Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

În zonele de acces carosabil  pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul  necesar staţionării  şi  manevrării  
autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras,  
conform definiţiilor  din  glosarul  anexat.  Regimul  de înălţime nu poate depăşi  una dintre  următoarele  configuraţii:  P+M,  D+P 
(semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă,). 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt,  
nu va depăşi 5 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va 
depăşi 8 m. Fac excepţie turnurile capelelor, coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de factură  contemporană  şi  va  exprima caracterul  programului.  Se  interzice  realizarea  de  pastişe 
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

Mobilierul urban al cimitirelor va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea  
urbană a spaţiilor publice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se  vor  respecta  normele  de  protecţie  a  mediului  privind  gestionarea  apelor  uzate  şi  a  deşeurilor  provenite  din  întreţinerea  
instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
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 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod obligatoriu şi prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.

Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.

Se vor realiza plantaţii în lungul aleilor din cimitirele municipiului.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta  reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  
siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele sau  în  spaţiul 
public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

 14. ÎMPREJMUIRI

Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, oareci etc.ș  Imprejmuirile se 
vor realiza din lemn, cu o trasparen ă de min. 33% în toate direc iile.ț ț
Se por planta garduri vii.
Se va avea în vedere ca animalele mici (arici, oareci etc.) să se poată circula liber prin găurile împrejmuirilor.ș
Înăl imea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm.ț

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 10%.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 0,2.

99 Regulament Local de Urbanism        PUZ Munţii Harghita



UVe   Zonă de urbanizare  Zonă verde cu rol de protecţie a apelor şi cu rol 
de coridor  ecologic
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ MH pentru extinderea funcţiunilor  
cu caracter urban. 

Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza Legii 107/1996 (Legea apelor). 

Planul Urbansitic Zonal Mun ii Harghita delimitează zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic prinț  
adiţionarea zonelor de protecţie a apelor, cf. Legii 107/1996 şi a coridoarelor cu rol ecologic aferente. În conformitate cu 
prevederile Legii 24/2007 Art.3 şi Art.5, pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II,  
aceste zone contribuie cu 66% din suprafaţa lor la suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraş.   
PUZ MH propune valorificarea acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a vieţii în oraş. Principalele culoare ale 
cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadă, rezervate pietonilor şi bicicliştilor. 

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Utilizarea Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic este definitivă şi nu poate fi modificată.
Astfel, conform legislaţie în vigoare: 
Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea  
suprafetelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. 

Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ 
sau PUD.

Legea 350/2001 actualizată, Art. 46
Lucrările  de construire,  amenajările,  din interiorul  zonei  de protecţie a apelor,  precum şi  p lantarea sau tăierea arborilor  sau 
arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă se autorizează cu avizul A.N. „Apele Române”, sistemul de 
gospodărire a Apelor Harghita.

Legea 107/1996
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Realizarea  spaţiilor verzi  constituie  obiectiv  de  utilitate  publică.  Zonele  verzi  delimitate  în  PUZ  MH  constituie  servituţi  ale 
obiectivelor de utilitate publică. Este interzisă autorizarea altor construcţii decât cele admise prin PUZ MH şi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 9,12
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin PUZ MH ca UVa,  
Uve, UVs, în teritoriile tratate prin Planuri  urbanistice zonale de reparcelare.  Trecerea suprafeţelor necesare zonelor verzi  în  
domeniul  public  se  va  face  prin  reparcelare  şi  viabilizare.  Prin  viabilizare  şi  reparcelare,  zonele  UVa,  Uve,  UVs  vor  primi 
destinaţiile  Va, Ve respectiv Vs şi vor fi reglementate conform prezentului regulament.

Elaborarea unui plan de reconstrucţie ecologică sau, după caz, a renaturării lacurilor şi a cursurilor de apă, pe bază de studii de  
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specialitate. 
Amenajarea de alei pietonale şi ciclistice în lungul cursurilor de apă, cf. PUZ MH.
Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii  
24/2007.
Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi  din municipiu pe baza  PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 
MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
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Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Traversări ale cursurilor de apă.
Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.
Alei pietonale şi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacă etc.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Nu sunt.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt  interzise  orice  utilizări,  altele  decât  cele  admise  la  punctul  1  şi  punctul  2.  Această  reglementare  este  definitivă,  fără 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Este interzisă construirea de străzi în interiorul  zonelor verzi  de protecţie a apelor şi  cu rol  de coridor ecologic, cu excepţia  
traversărilor cursurilor de apă.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 9, Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
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dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
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Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 
hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă. 
Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia  
traversărilor cursurilor de apă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Eliminarea vegetaţiei  malurilor  este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa  
persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, minimum trei arbori .

 14. ÎMPREJMUIRI

Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Este interzisă amplasarea clădirilor  în  zonele verzi  de protecţie a apelor şi  cu  rol  de coridor  ecologic,  cu excepţia  celor  de 
deservire  a  lucrărilor  hidrotehnice  şi  a  lucrărilor  de  amenajare  a  bazinelor  hidrografice,  care  se  vor  amplasa,  configura  şi  
dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.
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ZCP – Harghita Băi

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
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Zona istorică de referinţă care  stă la baza  delimitării prezentei UTR este  alcătuită din 

teritoriul ocupat de  clădirile de odihnă ale fostei armate ungare, construite în perioada 

1940-1943. Calitatea arhitecturală a acestor obiective determină caracterul întregii staţiuni.

Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PUG MIERCUREA CIUC 2009 

PRIVIND ZONE PROTEJATE CU VALOARE CULTURALĂ DEOSEBITĂ, conform PUG MIERCUREA CIUC, conform 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PUZ MUN II HARGHITA - FOND CONSTRUITȚ  şi conform legislaţiei în vigoare, 

prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată.

Legea 350/2001, actualizată, Art. 46;

Ordinul MTCT nr. 562/2003, Art. 21;

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Regulamentul local de urbanism pentru PUZ CP Harghita Băi va respecta Metodologia de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobată 

prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Legea 350/2001, actualizată, Art. 31³, 47
Ordinul MTCT nr. 562/2003, Art. 8 

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP  Harghita Băi. Nu se admite elaborarea PUZCP 

pentru părţi ale ZCP.

Legea 50/1991, actualizată, Art. 10
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Legea 350/2001, actualizată, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE ÎN ZONĂ
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Conform PUZ MH.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Reamenajarea  şi  reconfigurarea  spaţiilor  publice  cu  o  importantă  componentă  pietonală  şi 

verde. Eliminarea clădirilor şi obiectivelor parazitare.

Stabilirea  soluţiilor  urbanistice  şi  arhitecturale  pe  bază  de  concursuri  de  soluţii, 

desfăşurate sub supervizarea administraţiei locale şi a Direcţiei Judeţene pentru cultură, 

Culte şi Patrimoniu Naţional Construit Harghita şi cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din 

România şi a Registrului Urbaniştilor din România.  

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform 

Anexei 1 la prezentul regulament. 

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcţiuni de turism cu caracter intraurban şi extraurban, funcţiuni de cultură, funcţiuni de 

sănătate, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare, funcţiuni 

sportive, funcţiuni de loisir public. 

ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Activităţi agricole ce nu intră în contradicţie cu profilul subzonei.

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1 şi art.2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice 

sau de pe parcelele adiacente.
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se  interzic  operaţiunile  de  parcelare,  reparcelare,  comasare  sau  divizare  a  parcelelor. 

Derogări de la această reglementare se pot face numai prin PUZCP, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Conform PUZCP. 
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ARTICOLUL 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZCP.

ARTICOLUL 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Conform PUZCP.

ARTICOLUL 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

ARTICOLUL 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În 

situaţiile  care  prevăd  funcţiuni  diferite  în  interiorul  aceleiaşi  parcele,  necesarul  de 

parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

ARTICOLUL 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Conform PUZCP.

ARTICOLUL 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane, discrete şi adecvate 
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contextului elevat, reabilitarea  clădirilor existente fiind necesar a fi  executată urmărind 

principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural.

Se  vor  utiliza  materiale  şi  tehnici  tradiţionale  pentru  faţade,  porţi,  învelitori  ale 

acoperişurilor, coşuri de fum, tâmplării ale ferestrelor etc. 

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu 

dimensiunea  maximă  de  50x50  cm.  Acestea  vor  fi  amplasate  numai  la  limita  sau  în  afara 

domeniului public. 

Mobilierul  urban  va  fi  integrat  proiectului  arhitectural,  subordonându-se  totodată  unui 

concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice.

ARTICOLUL 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, în măsura în care acestea se 

găsesc în Harghita Băi. 

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branşament vor fi îngropate sau înzidite în construcţie. 

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în 

poziţii vizibile din spaţiul public.

Lucrările de modernizare sau extindere a reţelelor edilitare se vor autoriza pe baza avizului 

Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
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ARTICOLUL 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

Eliminarea  vegetaţiei  înalte  mature  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  unde  aceasta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în 

interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din  specia căreia i-a aparţinut arborele 

tăiat.

Se vor asigura suprafeţe plantate în propoţie minimă de 25% din suprafaţa parcelei.

ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZCP.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
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ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform PUZCP.

ARTICOLUL 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZCP.
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UceS   Zonă de urbanizare  Zonă centrală secundară – Harghita Băi - Ciceu
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este destinată urbanizării, compus din 3 subzone : ULv, UIs3, UIsa completat cu Uvas la elaborarea PUZ-lui.  Limitele zonei pot fi 
modificate cu ±20% în cazul elaborării PUZ-lui.
Reglementările zonei se va face conform reglementărilor unăţilor subzonelor ULv, UIs3, UIsa, Uvas.
În cazul, în care zona UceS va fi umplut cu construcţii, dezvoltarea zonei Harghita Băi se va continua în zona UPv.
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor 
şi a echipamentelor edilitare. Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va include în mod  
obligatoriu:
asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUZ MH;
asigurarea echipării edilitare;
asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUZ MH.
Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor 
edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 

Legea 350/2001  actualizată, Art. 46
Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării  
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor  
publice.  Toate  parcelele  rezultate  vor  corespunde  condiţiilor  prevăzute  în  Capitolul  3,  Condiţii  generale  privitoare  la  construcţii.  
Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii.
Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa  
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Se vor include reglementările PUZ MH pentru zona în cauză în PUG-uri, i se vor prelua de PUZ-uri.ș

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin PUZ 
MH.  Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUZ MH. După aprobarea  
PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat,  
pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau 
PUD.

Legea 350/2001  actualizată, Art. 32

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ MH şi  de dotările de interes public solicitate  
suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În  sensul  prezentului  regulament,  se  consideră  obiective  de  utilitate  publică  prospecţiunile  şi  explorările  geologice;  extracţia  şi  
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi  
lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare,  apă, canalizare;  instalaţii  pentru  
protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite  
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pentru  alimentări  cu  apă şi  pentru  atenuarea viiturilor;  staţii  hidrometeorologice,  seismice şi  sisteme de avertizare şi  prevenire  a 
fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor 
obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru  
autorităţile judecătoreşti;  salvarea, protejarea şi  punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a  
parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi  înlăturarea  urmărilor  dezastrelor  naturale  – 
cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma  
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare 
pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa 
deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Deschiderea, modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru  
biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri  de soluţii  supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de  
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi  
reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas în  Anexa 1.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas în  Anexa 1.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
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Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu 
poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale, dale prefabricate,  
dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări  retragerea gardului  de la aliniament,  în vederea amenajării  locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de  
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă.  Excepţie de la acesta este în cazul în care 
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr.  2 la prezentul regulament.  În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura  clădirilor  va  exprima  caracterul  programului.  Se  recomandă  folosirea  materialelor  naturale  (lemn,  piatră,  materiale 
ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă.
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte 
normele sanitare şi de protecţie a mediului.

Beneficiarul  se obligă să racordeze construcţia,  potrivit  regulilor impuse de consiliul  local,  la reţeaua  edilitară publică, atunci când 
aceasta se va realiza. 

Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt  
permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală.  Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi 
curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa  
persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.

 14. ÎMPREJMUIRI
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
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UPv   Zonă propusă pentru urbanizare în viitor / Harghita Băi – Ciceu

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona UPv este marcată ca zonă de urbanizare. Dezvoltarea construirii în această zonă va începe numai dacă zona UceS este  

umplut de construcţii. Va fi reglementat identic cu zona UceS.
Prin PUZ MHR zona UPv nu intră în categorie intravilană.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor  respecta  servituţile generate de obiectivele  de utilitate  publică  prevăzute prin PUZ întocmit  separat  ulterior  pentru  zonele 
marcate cu cod UPv .

În  sensul  prezentului  regulament,  se  consideră  obiective  de  utilitate  publică  prospecţiunile  şi  explorările  geologice;  extracţia  şi  
prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi  
lărgirea străzilor;  sistemele de alimentare cu energie electrică,  telecomunicaţii,  gaze, termoficare,  apă, canalizare;  instalaţii  pentru 
protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite 
pentru  alimentări  cu  apă şi  pentru  atenuarea viiturilor;  staţii  hidrometeorologice,  seismice şi  sisteme de avertizare şi  prevenire  a 
fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi  
altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru  
autorităţile judecătoreşti;  salvarea, protejarea şi  punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a  
parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea  şi  înlăturarea  urmărilor  dezastrelor  naturale  – 
cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. 

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma  
unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare 
pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25%  din suprafaţa 
deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. 

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Deschiderea, modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru  
biciclişti în lungul străzilor.

Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii  supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de  
Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.
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Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi  
reparcelare. 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Conform Anexei 1 la prezentul regulament.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Conform Anexei 1 la prezentul regulament.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
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Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .
Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale, dale prefabricate,  
dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.
Se recomandă la reparcelări  retragerea gardului  de la aliniament, în vederea amenajării  locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de  
parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă.  Excepţie de la acesta este în cazul în care 
secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în  
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .
 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Arhitectura  clădirilor  va  exprima  caracterul  programului.  Se  recomandă  folosirea  materialelor  naturale  (lemn,  piatră,  materiale 
ceramice).
Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucioasă.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte 
normele sanitare şi de protecţie a mediului.

Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit  regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua  edilitară publică, atunci când 
aceasta se va realiza. 

Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt  
permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m.  

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală.  Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi 
curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC).

Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa  
persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt.

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi.

Sunt interzise speciile, plantele neautohtone.
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 14. ÎMPREJMUIRI
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform PUZ întocmit separat ulterior pentru zonele marcate cu cod UPv .

Agrement  Zone destinate pârtiilor de schi, pistelor schi fond, neincluse în 
intravilan prin PUZ

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zonele de agrement  sunt zone  neurbanizate şi  intră în categorie intraviilană reglementată numai pe porţiuni de contact cu 

zonele urbanizate.
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Zonele destinate agrementului  care se află în categorie extravilană şi nu este în contact cu zone reglementate, poate fi utilizat numai  
pentru funcţiuni de agrement şi pentru echiparea tehnică respectivă (pârtie de schi, piste de schi fond, etc.). 
Zonele destinate agrementului  ,  care se află în contact direct  cu zone urbanizate,  sau intră în categorie intravilană, vor fi  tratate  
împreună cu zonele urbanizate conform reglementările zonelor respective. 
  2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Conform reglementărilor 

 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
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Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu  
poate fi modificată prin PUZ. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 14. ÎMPREJMUIRI
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
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SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Conform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

Extravilan  Zone neincluse în intravilan, reglementate prin PUZ

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona  extravilană  este  neurbanizată.  Dezvoltarea   urbanizării  pe  zonele  studiate  prin  PUZ  MHR,  neincluse  în  categorie 

intravilană,  este  condiţionată  de elaborarea unor PUZ-uri   sau PUD-uri  separate,  propuse spre aprobare la  unităţile  administrative  
respective.
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

 1. UTILIZĂRI ADMISE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior. 
În zonele extravilane pot fi amplasate unele obiecte, fără a-l introduce în categorie intravilană : 
Obiecte memoriale de dimensiuni mici, care nu perturbă aspectul  peisajului
Obiecte de belvedere de dimensiuni mici, care nu perturbă aspectul  peisajului
Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole
Refugii montane, cu caracter temporar
Obiecte agricole pentru alimentarea animalelor (ex. cailor)
 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Funcţiuni conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Funcţiuni conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
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 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 14. ÎMPREJMUIRI
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
onform reglemenătilor Ulv, Uis3, Uisa, Uvas.
 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform PUZ-urilor sau PUD-urilor elaborate  ulterior.
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