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          SSTT UUDDIIUUMM    SSRR LL   
PROIECTARE ÎN CONSTRUCŢI I ,   URBANISM ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
PROIECT NR  570 / 2018 

 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
aferent  elaborării documentației 
 
„Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan, schimbare de funcțiune a zonei, 
parcelare teren pentru construire locuințe individuale, în Baia Mare, str. Vrancei f. Nr., Județul 
Maramureș”. 
 
Caracterul zonei : 
 
În prezent, zona studiată  face parte din : 

-  UTR A1a, conform PUG aprobat cu HCL nr. 349 / 1999 – zonă cu activităţi productive 
agro-industriale nepoluante desfăşurate sau nu în construcţii agro-industriale mari 

- UTR V4, conform PUG aprobat – spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a 
zonelor umede 

 
SE PROPUNE : 

 

L2a2 – Subzona locuinţelor individuale, cu regim de construire cuplat sau izolat, având 

înălţimea maximă de P+2 (în locul UTR A1a) 

V4  -  spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a zonelor umede – cu păstrarea 

reglementărilor din PUG la care se adaugă posibilitatea utilizarii a 10 % din suprafață pentru 
edificarea aleii de halaj, restul suprafeței pentru aleea de 4 m lățime, fiind adăugat din parcela 
adiacentă malului P Craica 
 
REGLEMENTĂRI PENTRU L2a2 
 
SECŢIUNEA  I – Utilizare funcţională 
 
Art. 1. Utilizări admise, conform denumirii subzonei:  
- locuinţe individuale, cu regim de construire cuplat sau izolat, având înălţimea maximă de P+2 
 
Art. 2. Utilizări admise cu condiţionări : 
- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu 
depăşească 120 mp ADC, să nu utilizeze transport greu şi să nu genereze trafic auto 
suplimentar;   

 
Art. 3. Utilizări interzise: 

- Se interzic următoarele utilizări : 
o Funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 120 mp ADC, 

generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 
22.00, produc poluare; 

o Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general (peste 
5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de  transport greu), prin utilizarea incintei pentru 
depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; 

o Creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă 
o Depozitare en gros 
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o Depozitări de materiale refolosibile 
o Platforme de precolectare a deşeurilor urbane 
o Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice 
o Activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din 

circulaţiile publice 
o Autobaze şi staţii de întreţinere auto 
o Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente 
o Orice lucrări de  terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice 
o Diminuarea suprafeței menținute cu funcțiunea V4 
o Schimbarea funcțiunii terenului aferent zonei V4  

 
 
SECŢIUNEA II – Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor 
 
Art. 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 
Parcela se consideră construibilă  dacă are o suprafaţă minimă de 450  mp, latura scurtă de 
minimum 16 m şi acces din : 

- drum public direct  
- drum privat (deţinut în proprietate privată în cote indivize ale utilizatorilor) de tip 

fundătură, cu o lăţime de minimum 6.0 m şi cu spaţiu de întoarcere tip T pe terenul ce a 
generat PUZ 

- Număr maxim de parcele : 8 parcele cu suprafața optimă cuprinsă între 500 – 700 mp și 
suprafața medie a unei parcele de 599 mp 

- În cazul abordării zonei de un dezvoltator unic, pentru locuințe P – P+M (cu regim de 
construire cuplat), loturile optime vor avea suprafețe de 380 – 400 mp; Slot minim=350 
mp; retragerea față de limita laterală: minimum 4 m; număr maxim parcele: 12 

 
Art. 5. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament : 

- clădirile se vor retrage de la aliniamentul căii comune de acces, cu o distanţă de 
minimum 3 m 

- în cazul parcelei adiacente Pârâului Craica, retragerea va fi de minimum 3 m față de 
aleea de halaj propusă, de minimum 15 m față de malul P Craica și de minimum 2 m față 
de extremitatea platformei de întoarcere în formă de T 

- faţă de aliniamentul străzii Vrancei (propusă pentru lărgire la 12 m), retragerea va fi de 
minimum 6 m 

- față de axul străzii Vrancei, retragerea va fi de minimum 12 m (la profil transversal de 12 
m)  

 
Art. 6. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

- clădirile cu P+1 etaj se vor retrage faţă de limitele laterale nordice cu minimum 2 m, față 
de limitele laterale sudice cu minimum 3 m și față de limitele posterioare cu minimum 5 m 

- clădirile cu P+2 etaje se vor retrage față de limitele laterale cu minimum 3 m și față de 
limitele posterioare cu minimum 5 m 

 
Art. 7. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă :  

- distanţa minimă dintre clădiri va fi de minimum 3 m 
. 

Art. 8. Circulaţii şi accese : 
- acces carosabil din : 
- --  drum public direct  
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- --  drum privat (deţinut în proprietate privată în cote indivize ale utilizatorilor) de tip 
fundătură, cu o lăţime de minimum 6.0 m; pentru manevrele auto va fi prevăzut un spaţiu 
de întoarcere tip T la extremitatea aleii carosabile de  tip fundătură 

 
Art. 9. Staţionarea autovehiculelor 

- numai în interiorul parcelelor, deci în afara circulaţiei pe aleea comună; 
 

Art.10. Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor 
- P+2, maximum 10 m la cornişă şi înălţimea acoperişului nu va depăşi gabaritul unui cerc 

cu raza de 7 m – cu centrul pe linia cornişei 
- P+1, maximum 7 m la cornișă; acoperișul în condiții similare cu cel de la locuințe P+2 
- Înălţimea anexelor lipite de limita proprietăţii  nu va depăşi înălţimea gardului (2.20m) 
 

Art. 11. Aspectul exterior al clădirilor :  
- clădirile se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile 

învecinate 
- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile 
- se interzice utilizarea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru 

acoperirea clădirilor şi garajelor 
 
Art. 12. Condiţii de echipare edilitară 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico – edilitare publice  
- toate  branşamentele pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat 
- se interzice dispunerea antenelor TV – satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 

dispunerea vizibilă a cablurilor CATV 
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua 

de canalizare sau înspre valea existentă la nordul zonei studiate 
- se admite realizarea de lucrări de apărare mal, pe baza unor proiecte de specialitate 
 

Art. 13. Spaţii libere şi spaţii plantate 
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă, vor fi înierbate şi 

plantate cu un arbore la maximum 100 mp, spaţiile verzi urmând a ocupa 50 % din 
suprafaţa lotului 

 
Art. 14. Împrejmuiri  

- gardurile spre stradă vor avea înălţimea maximă de 2.20 m şi minimum 1.80 m; se 
recomandă o parte opacă de 30 cm şi o parte superioară transparentă din metal sau 
lemn dublată de gard viu;  

 
SECŢIUNEA III – Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului 
 
Art. 15. Procent maxim de ocupare a terenului 
POT maxim 35 % 
 
Art. 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului 
CUT maxim : 1.0 – pentru P+2 
CUT maxim:  0.7 – pentru P+1 
CUT maxim : 0.35 – pentru P 

Şef  proiect,  
 
Arhitect  
Strebeli Lavinia 


