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I.  DISPOZIŢII GENERALE 

1.  ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

 

Art. 1  ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

 Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de 
reglementare referitoare la: 
 - modul de utilizare a terenurilor 
 - modul de amplasare, realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul localităţii 
 Prescripţiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni şi interdicţii) reglementează prevederile 
din P.U.G. 
 Regulile generale de urbanism cuprinse în prezentul Regulament constituie un 
ansamblu de principii urbanistice cu un caracter general, prin care se stabileşte modul în 
care pot fi ocupate terenurile, precum şi amplasarea şi conformarea construcţiilor şi 
amenajărilor, în acord cu prevederile legale. 
 Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea 
intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii şi 
apărarea interesului public. 
 Regulamentul local de urbanism se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local pe baza 
avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al administraţiei publice 
locale.  
 
 

2.  BAZA LEGALĂ 

 

Art. 1  BAZA LEGALĂ 

  Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu: 
 
- Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata. 
 
- H.G. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 184/2001. 
 
- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 
- Hotărârea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu 
modificările si completările ulterioare. 
 
- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 
si completările ulterioare. 
 
- ORDIN   Nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
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- Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
 
- Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor. 
 
Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN): 
· Secţiunea I- Cai de comunicaţie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004). 
· Secţiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997. 
· Secţiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000. 
· Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi: Legea nr. 351/ 2001. 
· Secţiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001. 
 
- Hotărârea nr. 1 519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea 
dreptului de semnătura pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si 
a Regulamentului referitor la organizarea si funcţionarea Registrului Urbaniştilor din 
România. 
 
- ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si 
aprobarea regulamentelor locale de urbanism” 
 
- ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 
elaborare si conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General” indicativ GPO39/99 
 
- ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 
elaborare si conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal” 
 
- ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 
elaborare si conţinutul - cadru al planului urbanistic de detaliu” 
 
- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
- Legea nr.7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
- Legea privind circulaţia juridică a terenurilor nr. 54 / 1998 ; 
- Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 43 /1997, republicată în 1998; 
- Legea privind protecţia patrimoniului naţional nr. 41/1995 ; 
- Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998; 
- Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, republicată în 1998 ; 
- Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr. 350 / 2001 ; 
- Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală; 
- Legea nr.33/ 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
- Legea nr.10/ 1995 privind calitatea în construcţii; 
- Legea nr.137/ 1995 privind protecţia mediului modificată prin Legea nr.159/1999; 
- Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
- OG 236/2000- privind Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei sălbatice 
- Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice ; 
- Legea nr. 468/2003 – protejarea monumentelor istorice ; 
- Legea nr. 114/ 1996 - legea locuinţei ; 
- Legea 184/2001 – privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect ; 
- Legea nr. 106/1996 – Legea protecţiei civile ; 
- Legea nr.378/2000 – privind protejarea siturilor arheologice ; 
- Legea nr. 84/1996 – privind îmbunătăţirile funciare ; 
- Ordinul 2807/2003 – Norme metodologice de clasare a monumentelor istorice inclusiv 
lista ; 
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- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pt. Aprobarea normelor de igiena si 
recomandărilor privind modul de viata al populaţiei 
- Ordinul comun nr.214/RT/16NN1999 modificat 2006 al Ministrului Apelor pădurilor si 
protecţiei Mediului pt. Planurile de Urbanism si amenajarea teritoriului 
- Ordinul 195 / 2002 – codul rutier; 
- O.G.R. nr. 147/1994 – privind apărarea împotriva dezastrelor ; 
- Ordinul comun 1184 / RT / 09. 2000 şi M.L.P.A.T. nr. 201 / N / 09 /2000 Codul civil ; 
- Ordin 10/ N/ 1993 –Privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de 
autoturisme in localităţile urbane indicativ P132-93. 
- Codul silvic. 
  
 In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al orasului Alesd se preiau toate 
prevederile curpinse in documentatiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate 
anterior si aprobate conform Legii 
 
 La baza R.L.U. stă Planul Urbanistic General oraş Aleşd - elaborat de S.C. Proiect 
Bihor S.A. - proiect nr. 14.255/2000 reactualizat. 
 

3.  DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 1  DOMENIUL DE APLICARE 

 Regulamentul Local de Urbanism aferent oraşului Aleşd, se aplică în proiectarea şi 
realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate atât în intravilan cât şi în 
extravilan in limitele teritoriului administrativ al oraşului Aleşd.  
 Se exceptează construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi special, care se 
autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege. 
 Intravilanul localităţilor este format din teritoriul localităţii şi din trupurile din cadrul 
teritoriului administrativ. 
 Intravilanul aprobat pe baza P.U.G.-ului va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 
 Zonificarea funcţională a localităţii este stabilită în cadrul P.U.G.-lui în planşa de 
Reglementări. Pe baza acestei zonificări se stabilesc condiţiile de amplasare şi 
conformare a construcţiilor. 
 Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă se face conform planşei cu 
delimitarea U.T.R.-urilor şi face parte integrantă din Regulament. 
 U.T.R.-urile se delimitează prin limite fizice existente pe teren (străzi, limite de 
proprietate, ape). Delimitarea se face pe baza criteriilor: 
 - funcţie dominantă 
 - zone pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu 
 - categoriile de intervenţie 
 U.T.R.-ul este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile 
pieselor desenate şi poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai multe subzone în 
cadrul aceleaşi zone funcţionale sau din zone funcţionale diferite. 
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II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR  

1.   REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI Şl 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Şl CONSTRUIT 

 

Art. 1  Terenuri agricole din extravilan  

 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din 
extravilan se fac conform art. 3 din R.G.U. 
 Terenurile agricole sunt evidenţiate în planşa U01 - "Încadrare în teritoriul 
administrativ”. 
 Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de 
construire, gruparea suprafeţele de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea 
activităţilor agricole. 
 Terenurile cu destinaţie agricolă sunt: terenurile agricole productive, cele cu 
vegetaţie forestieră (dacă nu fac parte din amenajamente silvice), păşunile împădurite, 
cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agro-zootehnice, amenajările piscicole şi ele 
îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi staţiile 
de depozitare care servesc nevoilor agricole şi terenurile neproductive care pot fi 
amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 
  Terenurile agricole productive cuprind suprafeţe arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, 
pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii şi altele asemenea. 
 În funcţie de destinaţie, terenurile agricole sunt ocupate de construcţii şi amenajări 
care servesc nevoile producţiei agricole. 
 
 
 Suprafaţa terenurilor agricole aflate in extravilan din teritoriul administrativ al oraşului 
Aleşd şi al localităţilor aparţinătoare după folosinţă este: 
 - teren arabil        403 ha 

- păşuni, fâneţe, vii, livezi 1324 ha 

     Total agricol  1727 ha 

 

 

 

Art. 2  Terenuri agricole din intravilan  

 Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea 
condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament. 
 De asemenea, autorizarea se va face cu respectarea normelor stabilite de consiliile 
locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: 
 a)completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de 
caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general; 
 b)valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare; 
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 c)amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente 
acestora în ansambluri compacte. 
 Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul 
agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 
 
 Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării 
construcţiilor se realizează conform art. 4 din R.G.U. Destinaţia acestor terenuri apare în 
planşa de Reglementări. 
 Ocuparea acestor terenuri şi folosirea lor pentru alte destinaţii se face cu 
respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi 
pentru realizarea următoarelor obiective: 
 - completarea zonelor centrale cu prioritate pentru instituţii publice şi servicii de 
interes general 
 - valorificarea terenurilor din zonele uşor accesibile şi cu valoare. 

 Pentru terenurile ce se vor scoate din circuitul agricol, in zonele de extindere a 

intravilanului fata de cel existent la 01.01.1990, nu se vor elibera autorizaţii de 

construire fără obţinerea avizelor de scoatere din circuitul agricol in conformitate 

cu Legea 18/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare, art. 92, alin. 

1 – 7 si ale art. 93 si 103 si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii cu modificările si completările ulterioare.1 
 

Art. 3  Suprafeţe împădurite 

 Autorizarea executării construcţiilor si amenajărilor pe terenuri cu destinaţie 
forestiera este interzisa. In mod excepţional cu avizul organelor administraţiei publice de 
specialitate se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor 
silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea in vedere 
dezafectarea unei suprafeţe cat mai mici din cultura forestiera. 
 Cabanele si alte construcţii  si amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai 
la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor,  Protecţiei Mediului 
si al ministerului Turismului. 
 Fondul forestier naţional este constituit din păduri, terenuri destinate împăduririi, cele 
care servesc nevoilor de cultura, producţie ori administraţie silvica, iazurile, albiile 
pâraielor si terenurilor neproductive incluse in amenajamentele silvice, indiferent de natura 
dreptului de proprietate. 
 Sunt considerate păduri, terenurile acoperite cu vegetaţie forestiera, cu o suprafaţă 
mai mare de 0,25 ha (Legea nr. 26 / 1966 – Codul Silvic) 

 

Art. 4  Resursele subsolului 

 Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse 
identificate ale subsolului, este interzisă. 
 Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării 
resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile judeţene sau consiliile 
locale, după caz, cu avizul organelor de stat 
specializate. 
 În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea 
exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 
 Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se 
comunică la consiliile judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale, pentru fiecare judeţ. 

                                            
1  Extras din avizul OCPI privind avizarea P.U.G. nr. 5207 / 08.05.2007 
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Art. 5  Resurse de apă si platforme meteo 

 Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă 
şi în cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare 
căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor 
de gospodărire a apelor. 
 Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul 
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare 
a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de 
malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor. 
 Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor 
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. 
 Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza avizului organelor de specialitate ale 
administraţiei publice. 

 

Art. 6  Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate 

 Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-
plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului 
este interzisă. 
 Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum 
şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul 
conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
 Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, 
acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică 
şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea 
calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

 

Art. 7  Zone construite protejate 

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu 
cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu 
cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului 
judeţean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate 
ministerelor prevăzute mai sus. 
 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, 
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu 
avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor. 
 Patrimoniul Cultural naţional construit este alcătuit din bunuri sau ansambluri de 
bunuri imobile care prezintă valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, 
religios, urbanistic, peisagistic sau tehnico-stiintific, considerate monumente istorice (legea 
41/1995) 
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 Zonele de protecţie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studiilor de 
specialitate, întocmite prin grija Direcţiei Monumentelor istorice in colaborare cu organele 
specializate. Ele sunt indicate in planurile de urbanism si sunt delimitate topografic. 
 Obiectivele sau activităţile care pot sa afecteze valoarea monumentului prin natura, 
dimensiunile si amplasarea lor, necesita studii de specialitate, avizate si aprobate conform 
legii. 
 Construcţiile noi nu trebuie sa afecteze, prin volumetrie, conformare, aspect exterior, 
etc. obiectivele propuse spre conservare incluse intr-un sit protejat. 
 Instituirea zonei de protecţie a monumentelor istorice asigura conservarea si 
valorificarea cadrului arhitectural si urbanistic prin controlul strict al intervenţiilor in zona 
(demolări, construcţii noi, modificări ale construcţiilor, etc.) 
 

Utilizări permise  
 Lucrări de utilitate publica de interes naţional pe baza documentaţiilor specifice 
aprobate de organele competente. 

Utilizări permise cu condiţii 
 Toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei in care sunt amplasate, cu 
condiţia respectării prescripţiilor conţinute in avizele conforme ale organelor administraţiei 
publice centrale specializate, in cazul in care cuprind valori de patrimoniu cultural construit 
de interes naţional, declarate ca atare. 
 In zonele cu patrimoniu construit de interes local, delimitate prin hotărârea consiliului 
judeţean, autorizarea construcţiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor 
publice descentralizate MLPAT si Ministerul Culturii. 

Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii si amenajări care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturala 
sau amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug coerenta ţesutului urban 
existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 
  

A. CLADIRI DECLARATE MONUMENTE ISTORICE  

Monumentele istorice declarate prin Ordinul nr. 2314 / 2004 clasate în grupa A sau B 

din Oraşul Aleşd sunt:  

Nr. 

Crt 

Cod LMI 2004 Denumire Adresa Datare 

1. BH-I-s-B-00946 Situl arheologic de la 
Aleşd 

"Pusta Bisericii”  

2. BH-I-m-B-
00946.01   

Aşezare "Pusta Bisericii” sec. XI - XVI 
Epoca 

medievală 

3. BH-I-m-B-
00946.02 

Ruine biserică 
romanică 

"Pusta Bisericii” sec. XIII - XIV 
Epoca 

medievală 

4. BH-II-a-B-01095 Castel de vânătoare, 
azi mănăstirea Sf. Ilie 

Poiana Florilor 1894 

5. BH-II-m-B-
01095.01 

Biserica de lemn 
„Adormirea Maicii 
Domnului” a mănăstirii 
Sf. Ilie 

Poiana Florilor Sec. XVIII 

6. BH-II-m-B-01097 Castelul Bathyanyi, azi 
spitalul Aleşd 

Str. Bobâlna  3-5 1830 

7. BH-II-m-A-01185 Biserica de lemn 
„Buna Vestire” 

Localitate componentă 
Peştiş 194 

1797 
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8. BH-II-m-B-01218 Biserica „Sf. Dumitru” Localitate componenta 
Tinăud 189 

1659 

9. BH-I-s-B-00988 Ruinele cetăţii Şinteu Localitate componentă 
Peştiş, „Cetatea 

Şoimilor” 

Sec. XIII 
Epoca 

medievală 

 

 
Detalierea monumentelor dupa numarul de criteriu 

 
1,2,3. Situl Arheologic de la Alesd 
Aşezarea medievală de la Aleşd - "Pusta Bisericii", tarla 83, parcela A 3795, S = 35 

ha. 

COD RAN 26706.03 

Amplasare: Pe malul stâng al Crişului Repede în apropierea albiei acestuia, terasă joasă. 
Aşezarea se află în stân 

Descriere: Vestigiile vechiului Aleşd medieval sunt identificabile pe malul stâng pe o 
suprafaţă de aproximativ trei hectare de la cca. 300 m în stânga drumului Aleşd-Astileu şi 
ruina bisericii din piatră şi cărămidă din locul numit „Pusta Bisericii”. Lungimea sitului pe 
direcţia est-vest este de aproximativ 300 m. La nord, situl arheologic amintit este delimitat 
acum de albia Crişului Repede, iar la sud de zona mai joasă care delimitează terasa joasă 
a Crişului. De la nord la sud lăţimea sitului este de aproximativ 100 m. 

Delimitare: Coordonate Google Earth:  
 

1. Colţul nord-vest 47 02 51.03 N 22 23 41.29 E 

2. 47 02 49.84 N 22 23 56.93 E 

3. 47 02 43.27 N 22 23 55.33 E 

4. 47 02 43.00 N 22 23 53.54 E 

5. 47 02 44.83 N 22 23 43.25 E 

 
 
 

4. Castel de vanatoare Zichy - Poiana Florilor (azi manastirea Sf. Ilie) 
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Amplasare: Poiana Florilor, Peştiş 

Descriere: Familia Zichy a construit mai multe castele în Bihor, cel de la Poiana Florilor 
fiind ridicat în locul unei case de vânătoare care a ars. Construcţia bine planificată a 
început cu împădurirea terenului sterp, înainte de ridicarea castelului cu două nivele, pe 
cel mai înalt punct al muntelui. Exploratorul Asiei, groful Zichy Jenő a construit acest 
castel de vânătoare între 1891 şi 1893. În 1928 castelul este vândut firmei La Roche & 
Darvas, specializată în prelucrarea lemnului. După naţionalizare a devenit hotel şi 
restaurant, iar apoi a căzut pradă proprietăţii comuniste: a luat fiecare ce a vrut şi ce a 
putut, parchetul fiind folosit chiar ca lemn de foc. După evenimentele din 1998, firma La 
Roche & Darvas şi o fundaţie americană au cerut castelul, dar acesta a fost atribuit 
bisericii ortodoxe care a introdus curentul electric şi a început lucrările de reabilitare, ceea 
ce este un lucru îmbucurător. Dacă la sfârşitul secolului al XVIII-lea, aici era resedinta de 
vara a familiei Zichy, ulterior acest imobil s-a transformat însă intr-un castel de vanatoare, 
iar ulterior intr-un complex nationalizat de regimul comunist. Istoria recenta consemneaza 
trecerea castelului in proprietatea Bisericii Ortodoxe, Manastirea Sfintei Cruci din Oradea. 
Acest fapt a dus si la demararea primelor interventii de reparatii ale castelului. Din pacate 
insa lucrarile nu au nimic in comun cu ceea ce se numeste un proces de reabilitare si 
restaurare. Interventiile vizeaza doar modernizarea si aducerea spatiilor intr-un stadiu de 
folosinta, fara a se face nici cel mai mic apel la valorile istorice. Nimic din ce se 
amenajeaza nu mai/va mai aduce aminte despre interioarele pline de farmec ale vechiului 
castel. La exterior, lucrarile au vizat de asemenea unele interventii de retencuire, reparatii 
ale acoperisului, etc. fara insa a se urmari o restaurare a imobilului in adevaratul sens al 
cuvântului. 
 Recomandarile privind valorificarea imobilului vizeaza deci in primul rand elaborarea 
unei documentatii de istoria artei, iar ulterior intocmirea unui proiect de restaurare 
autentic, care ulterior, intr-un posibil santier sa readuca resedinta la adevarata sa valoare 
artistica si arhitecturala. Chiar daca nu s-a intamplat inca, interdictia de a construi in raza 
vizuala a castelului trebuie mentinuta sau impusa daca ea nu exista deja. Astfel, imaginea 
cladirii va ramane nealterata in mijlocul poienitei in care este amplasat. Din punct de 
vedere al limitelor zonei de protectie, aceasta se recomanda a fi instituita perimetral in 
jurul cladirii, pe limita lizierei padurii din vecinatate. De asemenea, se recomanda 
interzicerea construirii unor noi edificii in imediata vecinatate a bisericii de lemn din 
vecinatate. 
 
 

5. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Sf. Ilie. 
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Amplasare: Poiana Florilor, Peştiş 

Descriere: Biserica de lemn din Subpiatră și-a găsit în ultimii ani o nouă casă. După 
înființarea schitului Sfântul Ilie din Poiana Florilor în anul 1997, biserica de lemn din satul 
Subpiatră nemaifiind folosită de comunitatea credincioșilor din acest sat a fost mutată 
pentru a sluji ca biserică a schitului. Aflată într-un cadru natural aparte, într-o pădure 
situată la aproximativ 15 km nord de orașul Aleșd, biserica își îndeplinește pe mai departe 
rolul important pentru care, de altfel, a și fost edificată. 
 In prezent, asa dupa cum se poate deduce din comparatia dintre imaginile actuale si 
imaginea de epoca din cartea lui Coriolan Petranu, invelitoarea si turnul bisericii nu mai au 
nimic in comun cu ceea ce era odata biserica de lemn de la Subpiatra. Nici la interior nu 
se pastreaza elemente originale. Peretii interiori si spatiul boltit al navei sunt complet 
placati cu lambriuri, eventuala pictura fiind in spatele acestora, sau, cel mai probabil 
nemaiexistand. Cu toate acestea, lacasul mai pastreaza inca maiestria si trasaturile artei 
populare traditionale. Caracteristicile traditionale al bisericii se vad cel mai bine la nivelul 
stalpilor tindei, acolo unde, analogiile cu biserica de lemn din Gheghie, impun lacasul ca 
un exceptional obiect de arhitectura populara.  
 Se impune deci intocmirea unui studiu de istoria artei, si intocmirea unui proiect de 
restaurare a lacasului, aceasta chiar si daca acest proiect ar viza doar lucrari de 
restaurare a volumetriei bisericii. 
 Recomandarile privind instituirea zonei de protectie, a restrictiilor privind regimul de 
construibilitate se rezuma la cateva indicatii specifice. In primul rand se impune includerea 
lacasului in acelasi perimetru de protectie ca si al castelului, extinzandu-se in acest fel 
suprafata de teren ce constituie zona de protectie a celor doua imobile. Limitele acestei 
zone de protectie vor fi marginile lizierei padurii invecinate, aici fiind cuprinsa inclusiv zona 
bisericii de lemn cu palcul de brazi ce o inconjoara. In ceea ce priveste domeniul 
restrictiilor de construibilitate se impune interzicerea ridicarii oricarui alt edificiu in acest 
perimetru, configuratia geografica a locului, precum si amplasamentul celor doua imobile 
(biserica si castelul), reclamand unicitatea lor pe acest amplasament. 
 

6. Castelul Bathyanyi, azi spitalul Aleşd 
Amplasare: Localitatea Alesd, str. Bobalna nr. 3-5 

 
Descriere: In 1779 imparateasa Maria Tereza doneaza domeniul Alesdului contelui Iosif 
Batthyany.In afara de aceasta familie vor mai avea mosii in zona Alesdului si familiile: 
Bethlen, Zichy (cei care au construit castelul de vanatoare de la Poiana Florilor), precum 
si familiile Richter siIacob. Palatul Batthyany a fost construit de contele Iosif Batthyany la 
inceputul secolului al XIX-lea, in anul 1894, in stil baroc. Cea mai reprezetativă clădire din 
arealul urbanistic central este Castelul Batthyanyi (Spitalul orăşenesc), 1830, înscris pe 
Lista Monumentelor Istorice cod BH-II-m- B-01097. 
 Ridicată în primele decenii ale secolului al XIX-lea, clădirea urmăreşte trama stradală 
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ce corespunde cu şoseaua naţională (DN1) a suferit intervenţii radicale care i-au alterat 
structura arhitecturală a compoziţiei, sobră, echilibrată şi monumentală atât de 
caracteristică clasicismului. 
 Clădire cu plan în formă de „U” cu trei laturi drepte ce se dezvoltă pe două nivele, cu 
un vocabular decorativ redus la fronton, pilaştri ce ritmează faţada principală, ferestre cu 
ancadramente simple sau terasele ample subliniate de baluştri, susţinute de colonada cu 
capiteluri compozit armonios proporţionate se impune prin sobrietatea specifică stilului 
clasicist. Faţada principală divizată în 19 axe din care în rezalitul central cu trei axe 
încoronat cu un timpan voluminos deasupra căruia se ridică un acoperiş în două ape 
delimitat la nivelul cornişei de un bandou decorativ de denticuli, mulură şi console. 
 Corpul central în rezalit, în mijlocul căruia se găseşte intrarea principală încadrată în 
arc mâner de coş cu feronerie decorativă, prezintă o succesiune de pilaştri cu capitele 
compozit între care sunt dispuse ferestre mari rectangulare cu sprâncene drepte susţinute 
de console prelungite pe verticală cu benzi simple şi elemente decorative în sholbank. 
 La etajul 1 ferestrele mari, rectangulare purtând deasupra coronamente drepte, cu 
pervazuri decroşate şi elemente decorative în sholbank sunt ritmate de o succesiune 
liniştită de lisene. Parterul este tratat sub forma unui subasment înalt cu bosaje de tip 
rustic şi câteva accente suplimentare de plastică arhitecturală, consolele care susţin în 
zona centrală uşor decroşată brâul sub formă de mulură de profile diferite care 
delimitează registrele sau mulura convexă care leagă ancadramentele ferestrelor mari 
rectangulare. Rezolvarea suprafeţei de acces în curtea interioară a palatului printr-un 
portal mare cu două canate, cu ancadramente susţinute de amfore şi o feronerie realizată 
prin combinaţia de curbe şi contracurbe în compoziţii cu un traseu estetic foarte expresiv 
integrat în spaţiul arhitectural prin raportul dintre practic, util şi formă ca expresie a 
frumuseţii funcţionale a decoraţiei din sfera Barocului. 
 Ultima interventie de reabilitare si moderniza a castelului devenit spital a incercat sa 
repuna in valoare calitatile artistice ale imobilului, existand insa locuri in care, la nivel de 
detaliu, executia propriu-zisa s-a derulat stangaci. Tot la capitolul esecuri, putem aminti 
inlocuirea tamplariilor originale din lemn (degradate) cu tamplarii din PVC alb, in totalitate 
neconforme cu specificul cladirii, si de asemenea in totalitate impotriva celor mai 
elementare norme in domeniul restaurarii.  
 Se impun asadar o serie de masuri de interventie asupra cladirii, in asa fel incat, in 
urma acestora, castelul sa isi recapete valentele artistice autentice. In conditiile actuale se 
recomanda elaborarea unei documentatii de specialitate care sa puna in evidenta 
caracteristicile artistice ale cladirii, in asa fel incat, in momentul demararii unui santier de 
restaurare, interventiile sa nu fie doar conforme cu principiile de interventie in restaurare, 
dar sa fie si in masura sa redea elementele decorative capabile sa recreeze o imagine cat 
mai apropiata de cea originala a cladirii. 

 

 

 

7. Biserica de lemn „Buna Vestire” din Pestis 
Amplasare: Localitatea Pestis, nr. 194 

Descriere: Biserica de lemn se află în localitatea omonimă aparținătoare de orașul Aleșd 
din județul Bihor. Momentul edificării bisericii nu se cunoaște cu exactitate, forma actuală 
fiind probabil o refacere a bisericii vechi, refacere ce a avut loc în anul 1797 așa cum este 
menționat și în inscripția de pe portal. Biserica se află pe noua listă a monumentelor 
istorice sub codul LMI: BH-II-m-B-01117. Construită în 1797, biserica de lemn Peștiș este 
probabil o refacere a bisericii vechi de lemn. Modificări importante i-au fost aduse și în 
anul 1862 când turnul este refăcut și a fost adaugată prispa ce înconjoară biserica. În 
1922 biserica este din nou reparata.  
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 Planul navei se desfăşoară pe o temelie scundă, cu absida decroşată, poligonală, 
structură dominantă în arhitectura bisericilor de lemn şi acoperiş fragmentat în două părţi 
distincte, a suferit o serie de modificări care au alterat monumentalitatea atât de 
caracteristică acestor construcţii. Planul bisericii este dreptunghiular, raportul dintre 
lungimea (19,7 m) și lățimea (6,2 m) bisericii diferind mult față de alte biserici. Semnele 
crestate pe stâlpii prispei vin să întărească părerea că edificiul a suferit diferite intervenții 
ce i-au modificat considerabil forma. Intrarea în biserică se face pe latura de sud unde 
sunt două întrări. O intrare ce duce în pronaos este străjuită de un frumos portal sculptat. 
Cea de-a doua intrare, mai recentă conduce vizitatorul direct în naosul bisericii. 
 Planul dreptunghiular al navei ce se desfăşoară pe o temelie scundă, cu absida 
decroşată, poligonală, structură dominantă în arhitectura bisericilor de lemn şi acoperiş 
fragmentat în două părţi distincte, a suferit o serie de modificări care au alterat 
monumentalitatea atât de caracteristică acestor construcţii. Portalul intrării în pronaos 
conține inscripții în limba română și în limba latină, cu caractere chirilice și latine, inscripții 
ce amintesc de momentul edificării bisericii. O primă inscripție, în limba română scrisă cu 
caractere chirilice, din păcate păstrată parțial amintește de meșterii care au ridicat 
biserica: "Această sfântă biserică s-a făcut în anul 1797 și au lucrat meșterii Bocse 
Mihaiu...", o a doua inscripție scrisă cu litere și cifre arabe indică persoana ce ocupa 
postul de asesor consistorial la momentul edificării bisericii: "Poinar Miklos assessor 
consistorialis 1797". O ultimă inscripție, în limba latină indică faptul că în 1797 a avut loc 
doar o renovare a bisericii: "Hoc templum ren(o)vatum est in anno 1797". Probabil datorită 
modificărilor aduse în timp edificiului, întâlnim în cazul acestei biserici soluții de acoperire 
a spațiilor interioare ce diferă cumparativ cu majoritatea bisericilor din zonă. Absida 
altarului a fost deplasată spre răsărit fapt ce a dus la tăvănirea ei cu scânduri de brad. De 
asemenea bolta naosului nu mai păstrează forma cilindrică obișnuită. 
 În 1862 corpului bisericii i se adaugă prispa mărginită de stâlpi pe toate laturile, este 
refăcut turnul care nu respectă raportul atât de necesar între înălţimea cuprinsă între 
coama învelitorii, galeria deschisă şi coiful cu baza octogonală prelungit cu o săgeată 
conică şi navă, alternând proporţiile armonioase atât de caracteristice în arhitectura 
populară românească. Portalul în arc de mâner de coş de la intrarea în pronaos decorat în 
relief cu brâu în torsadă, stea, triunghiuri, linii zig-zag sau vălurite specifice artei populare 
româneşti integrându-i plastica, asigură accesul în naosul boltit şi absida cu tavan drept. 
Pictura iconostasului, cu o puternică influență barocă datează din anul 1810. 
 Iconostasul cuprinde 4 registre, primul registru fiind dominat de reprezentările lui Isus 
pe cruce, cu Fecioara Maria în stânga și Sfântul Evanghelist Ioan în dreapta, în al doilea 
registru sunt reprezentați Iisus binecuvântând și cei 12 apostoli, al treilea este registrul în 
care se regăsesc icoanele prăznicare, iar cel de-al patrulea registru, cel mai de jos, este 
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dominat de ușile diaconești și împărătești şi de picturi. Pictura de pe iconostas şi uşile 
împărăteşti de factură barocă datează din 1810 aşa cum reiese din însemnările de pe 
Mineiul tipărit la Carloviţ 1804-1805 sau pe Evanghelie, 1806, Sibiu. Uşile diaconeşti şi 
icoanele pe lemn Sfânta Maria cu Iisus, Iisus Hristos şi Sfântul Nicolae pictate în 1778 
aparţin pictorului David zugravul.  
 Reglementarile privind protejarea monumentului vizeaza in primul rand delimitarea 
exacta a zonei de protectie a acestuia. In baza legii 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice se impune o zona de protectie de 200 de metri in mediul rural in 
jurul monumentului. Pentru cazul de fata, tinandu-se cont de aceasta prevedere se 
impune delimitarea acestei zone cel putin pe conturul perimetral al cimitirului. Datorita 
vecinatatii cu zona de lunca, acolo unde fondul construit in ultimii douazeci de ani a 
generat un fond aleatoriu si aparent haotic distribuit in teren, se impun masuri stricte 
privind restrictionarea gabaritelor noilor volume, a fondului cromatic existent, precum si a 
abordarilor stilistice adoptate de proiectantii ce vor inainta documentatii. Zona trebuie sa 
pastreze cu preponderenta functiunea de locuire, fiind admise insertii punctuale ale unor 
functiuni de servicii sau comert cu amanuntul. Activitati industriale sau de orice alta 
factura in masura sa degradeze urbanistic zona sunt interzise. 
 
 

 
 
 
8. Biserica „Sf. Dumitru” din Tinaud 
Tinăud, vatra veche a satului, aşezare neolitică, medievală şi cimitir medieval în 

jurul bisericii de zid ctitorie a lui Constantin Şerban. 

Cercetări noi, sit reperat în 2011. 

Amplasare: Pe malul drept al Crişului Repede, pe prima terasă şi la sud de E 60 Oradea-
Cluj-Napoca. 

Descriere: Importanţa localităţii Tinăud, una din aşezările cu atestarea documentară 
scrisă cea mai veche de pe Valea Crişului Repede – 1214 – în cadrul domeniului Cetăţii 
Piatra Şoimului, cât şi prezenţa domnitorilor români justifică construcţia primei biserici 
ortodoxe de zid din Bihor cu hramul „Sfântul Mucenic Dumitru” între 1658-1659 înscrisă pe 
Lista Monumentelor Istorice – cod BH-II-m-B-01218. 
 Biserica în plan dreptunghiular cu absida semicirculară decroşată, cu dimensiuni 
armonioase, este tratată unitar printr-o modenatură arhitectonică în stil baroc. Faţada 
principală este împărţită în trei axe verticale flancate de patru lesene cu portal 
dreptunghiular şi un timpan triunghiular sub nivelul cornişei. Turnul bisericii cu secţiune 
pătrată, ridicat deasupra naosului, este împărţit în suprafeţe dreptunghiulare de lesene şi 
două panouri în oglindă ce susţin două cruci. O mulură simplă înscrie un pătrat al turnului 
flancat de opt lesene şi câte o fereastră cu arc în plin cintru în fiecare panou, se termină 
cu un coif de inspiraţie barocă. Faţadele laterale fragmentate de lesene şi ferestre cu arc 
în plin cintru sunt delimitate la nivelul cornişei de un profil în relief printr-o alternanţă de 
elemente plate. 
 Primul slujitor al bisericii, Popa Pătru, protopopul scaunului românesc din părţile 
Aleşdului, „copistul” de carte românească pentru bisericile din zonă a lăsat peste 18 
manuscrise: Liturghier – 1678, Cazania (din Ortiteag) – 1682, Ceaslov – Octoih – 1685-
1687, Molitvelnic – 1688, Apostol – 1692, etc., intrate în fondul de carte veche 
românească de patrimoniu. 
 Asa cum se mentiona anterior, biserica este inscrisa in LMI din 2004, nefiind insa 
stabilita cu exactitate zona de protectie a acesteia. De aceea se recomanda ca aceasta sa 
cuprinda intreaga parcela cadastrala pe care este amplasata biserica, si in plus, prin 
reglementarile propuse prin PUG, sa fie impuse restrictii de construibilitate la cladirile si 
parcelele aflate in imediata vecinatate a acesteia. Aceste restrictii vor fi impuse inclusiv 
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fondului construit aflat pe partea opusa a drumului european E60. In general se vor avea 
in vedere limite privind regimul de inaltime, retrageri si fondul cromatic al constructiilor nou 
propuse sau renovate (extinse). 

Delimitare: centrul satului Tinăud 250 m la est nord-est, 80 m vest de biserică şi 
aproximativ 70-100 m spre sud de aceasta. Coordonate Google Earth: 
 

1. colţ nord-vest 47 03 09.75 N 22 25 54.49 E 

2. 47 03 07.58 N 22 26 02.95 E 

3. 47 03 04.88 N 22 26 01.53 E 

4. 47 03 06.26 N 22 25 52.66 E 

 

 
 
9. Ruinele cetăţii Şinteu din Pestis (Piatra Soimului) 

1. Ruinele cetăţii medievale Şinteu de la Peştiş - "Cetatea Şoimilor". la 4,5 

km NV de centrul satului, pe malul stâng al Văii Secătura, cod RAN 26724.01 + 

capela funerară în stil baroc + două turnuri medievale situate în pădure. 

Amplasare: La 4 km nord de Alesd, pe un pinten de calcar cu cota de altitudine de 484 m, 
care se înalţă pe malul stâng deasupra pârâului Secătura sau Şinteu. 
 

Descriere: Cetatea a fost construita in  a doua jumătate a secolului XIII fiind menţionata 
pentru prima data intr-un document din 1306.  
In perioada 1658-1660, cetatea s-a aflat in posesia domnului Tarii Romaneşti, Constantin 
Serban Basarab. După 4 secole de existenta, in anul 1711 trupele imperiale austriece 
arunca in aer Cetatea Piatra Şoimului astfel incat in prezent se prezintă doar sub forma de 
ruine 
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Delimitare: Valea Şinteului la vest, vale de torent la est. Cădere abruptă spre nord şi spre 
sud pe unde se face şi accesul la monument. Coordonate Google Earth care urmăresc 
simplificat vechea delimitare a PUG Aleşd: 
 

1. colţul de sud-vest 47 06 28. 40 N 22 23 05 53 E 

2. 47 06 30. 66 N 22 23 04.01 E 

3.  47 06 33. 55 N 22 23 02.52 E 

4.  47 06 36. 86 N 22 23 02.28 E  

5. 47 06 37.97 N 22 23 03.72 E 

6.  47 06 39. 07 N 22 23 06.90 E 

7. 47 06 39. 24 N 22 23 10.50 E 

8. 47 06 38. 01 N 22 23 16.07 E 

9.  47 06 36. 62 N 22 23 18.13 E 

10.  47 06 35. 23 N 22 23 18.91 E 

11. 47 06 34. 38 N 22 23 17.36 E 

12. 47 06 35. 17 N 22 23 11.08 E 

13. 47 06 35. 17 N 22 23 07.67 E 

14.  47 06 35. 74 N 22 23 07.48 E 

15. colţul de sud-est 47 06. 28.86 N 22 23 07.41 E 

 

 

 

B. MONUMENTE 

 

 
 

CLADIRI PROPUSE PENTRU CLASARE 

CLADIRI CU VALOARE AMBIENTALA 

 

Moara Weinberg 
Amplasament: Str. Bobalna nr. 21 - Alesd 
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 Descriere: „Moara Weinberg” ce funcţionează din anul 1925 asigurând curent 
electric pentru majoritatea locuinţelor din Aleşd, ce devine prima localitate electrificată din 
zonă. Se impune prin volumul impresionant al structurii arhitecturale, o clădire pe doua 
nivele întrunind toate elementele pentru înscrierea pe Lista Monumentelor Istorice – 
categoria arhitectura industriala si instituirea zonei de protecţie. 
 Amplasamentul ei favorizeaza demararea unui proiect de reconversie functionala, cu 
atat mai mult cu cat in prezent, zona este dominata covarsitor de functiunea de locuire. 
Prin urmare, functiuni comerciale, de servicii sau chiar locuire pot fi adaptate in incinta. De 
asemenea se impune instituirea unei zone de protectie, astfel incat imobilul sa fie ferit de 
insertii agresive si neadecvate, in mod special din punct de vedere al regimului de inaltime 
si al gabaritului propus. 
 Datorita unicitatii functionale si arhitecturale, se recomanda inscrierea cladirii morii in 
Lista Monumentelor Istorice, iar elaborarea unui proiect de reconversie sa tina cont in 
primul rand de pastrarea specificului functional al cladirii. 
 
 

Administratia Nationala Financiara 
 Amplasare: Strada Bobâlna, Nr. 3  - Alesd 

 Descriere: Cladirea seccesion amplasata in imediata vecinatate a ansamblului 
reformat se remarca in peisajul urbanistic al localitatii prin calitatea artistica a elementelor 
seccesion. Clădire cu parter şi etaj, faţadele prezintă diferite elemente compoziţionale: 
frontoane, bovindouri, acoperiş articulat, turn cu fleşă, decantate de încărcătura 
decorativă vizând logica construcţiei printr-o alternanţă de planuri drepte şi compoziţie 
volumetrică ce o încadrează în perioada geometrică a secessiunii. Construcţie de 
dominantă rectangulară în care regula armoniei este atributul ariei construite de expresie 
simplificată şi vigoare geometrică, cu o decoraţie austeră ce se limitează la console de 
lemn şi friza cu ornamente fitomorfe ce se desfăşoară ritmic sub streaşină, frontoane 
tratate ca atice, varietatea ferestrelor sau balconul încadrat de pilaştri cu bosaje şi capitele 
ornamentale fitomorfe sunt elemente ce îl susţin a fi inclus pe Lista Monumentelor 
Istorice. 
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Fantana  

 
 

Cladirea Judecatoriei - Cladire din sec 18-19 
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 Cladirea Restaurantului 

 
 Descriere: Clădirea Restaurantului, în ciuda unor reparaţii „nefericite” poate fi 
integrată în categoria construcţiilor de influenţă secessionistă şi includerea ei în lista de 
patrimoniu arhitectonic. 
 Maniera florală, vegetală subliniată de linia sinusoidală a coronamentului, 
ancadramentele ferestrelor dreptunghiulare sau în arc mâner de coş, bandoul decorativ 
sau pilaştri cu capitele florale îmbracă haina decorativismului rafinat al Lilienstilului. 
Clădire de colţ pe parter înalt ocupând două fronturi de stradă (fig. 34) ceea ce permite 
dispunerea faţadelor pe trei laturi dintre care cea principală oblică este o construcţie cu o 
structură rectangulară estompată de cornişa semisinusoidală subliniată de simetria de 
denticuli în zona de inflexiune a faţadelor prelungindu-se cu un acoperiş bulbar cu fleşă. 
 Asa cum subliniam la inceputul prezentarii, interventiile din ultimii ani au distrus 
spectaculozitatea acestui edificiu. Pierderea tamplariilor originale cu vitralii, adoptarea 
unui fond cromatic contrastant ce sfideaza chiar si bunul gust cotidian, punerea in opera a 
unui tip de sticla in totalitate discordant, specific mai degraba unor functiuni cu conotatii 
fiziologice, precum si modificarea invelitorii din tabla de zinc cu tabla zincata in flagranta 
contrastanta cu specificul stilistic al cladirii (fig.35), impun masuri disperate de recuperare 
sau reinterpretare stilistica si artistica a imobilului. Amplasata ca si cap de perspectiva 
dinspre directia Cluj-Napoca – Oradea, cladirea constituie un nefericit exemplu de 
intelegere, acceptare si promovare a patrimoniului arhitectural al orasului. 
 Ca masuri de salvare a valorilor arhitecturale ale cladirii, se vor impune masuri de 
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elaborare a unei documentatii de arhitectura si istoria artei, documentatie ce sa stea la 
baza unui santier de restaurare a cladirii restaurantului. 
 

 Biserica Reformata 

 

 Descriere: Amplasata excentric fata de zona centrala a localitatii, biserica reformata 
este organizata in jurul unui plan rectangular alungit, avand turnul alipit de nava prin 
intermediul unui volum de legatura, usor decrosat de corpul navei. 
 Intreaga biserica se incadreaza intr-o stilistica neoclasicista, santierul de renovare 
incheiat recent punand in valoare si mai mult calitatile plastice si volumetrice ale lacasului 
de cult. 
 Datorita amplasamentului urbanistic deosebit de favorabil, in mijlocul unei piatete 
inconjurate de cladiri de locuinte cu regim de inaltime P, biserica nu este in pericol de a fi 
alterata de peisajul urban, insa impunerea unei zone de protectie ar asigura acest status-
quo favorabil. 
 Se impune stabilirea unei zone de protectie, delimitata de piata in care este 
amplasat lacasul, in aceasta zona de protectie fiind inclus primul rand de parcele. 
Restrictiile de construibilitate ce trebuiesc impuse primelor imobile ce marginesc piata, 
trebuie sa aiba in vedere regimul de inaltime, indicii tehnici de ocupare a terenului, 
cromatica si nu in ultimul rand regimul functiunilor. 
 

 ANSAMBLUL BISERICII CATOLICE 
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.        . 

 Descriere: Amplasata la intersectia drumului principal cu drumul ce duce spre 
localitatea Pestis, biserica catolica din localitate se remarca prin arhitectura de inspiratie 
neogotica propusa. Cladirea imbina elegant elemente compozitionale neogotice cu 
elemente decorative neoromanice, rezultand un volum cu o plastica arhitecturala placuta 
si neagresiva. Din acest arsenal compozitional subliniem in mod deosebit turnul cu 
elemente neogotice amplasat in afara axului median, dar si portalul de inspiratie romanica 
ce domina fatada principala. 
 Construita dupa un plan rectangular, cu absida altarului decrosata, si turnul din 
fatada principala scos in afara axului de simetrie al compozitiei, biserica prezinta un 
interior sala imaculat, cu un tavan impartit in casete ornamentale discrete. 
 Repertoriul ornamental exterior se reduce la doar cateva elemente mai degraba 
discrete. Portalul neoromanic cu altorelieful mozaicat, friza de asemenea neoromanica, 
tamplaria ferestrei circulare de deasupra intrarii, si cateva elemente discrete ale flesei 
turnului sunt tot bagajul ornamental al lacasului de cult reformat. Cu toate acestea, 
echilibrul compozitional este desavarsit. Turnul de colt, zvelt, firesc legat de corpul 
bisericii, pantele de lungimi diferite ale frontonului triunghiular al fatadei principale se 
compelteaza reciproc oferind astfel echilibru intregului volum. 
 Alaturi de biserica propriu-zisa, de amintit este si casa alaturata, probabil aceasta 
fiind candva casa parohiala (fig.30,31). Imobilul face apel la un repertoriu ornamental si 
compozitional de tip neogotic, fiind in plan o compozitie simetrica, punctuala, concentrata 
in jurul accesului usor accentuat de pachetul de scari ce il precede. 
 Amplasat intr-un spatiu deschis, protejat „natural”, ansamblul bisericii reformate se 
recomanda a fi inscris in Lista monumentelor istorice, dar in acelasi timp masurile de 
protectie recomandate vizeaza o protectie la nivel urban. Din fericire, contextul urban 
existent, cele doua strazi adiacente precum si frontul lateral al casei de cultura, protejeaza 
apriori ansamblul. Se impun totusi unele prevederi legate de paleta cromatica a zonei, 
care, cu exceptia sediului Administratiei Financiare, nu trebuie sa epateze spre o tendinta 
stridenta si agresiva.  
 Pentru tot aest ansamblu se recomanda masuri firesti de protectie a cladirilor in 
particular si a ansamblului in general. Din pachetul de masuri propuse, cele mai 
importante trebuie sa aiba in vedere pe de-o parte eventuale interventii asupra cladirilor 
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insisi, iar pe de alta parte eventuale noi propuneri arhitecturale pentru spatiile neconstruite 
din vecinatatile celor doua cladiri. Astfel, se recomanda ca prevederile PUG sa limiteze 
ferm posibilitatea de a construi in zona, suprafata libera mare a terenului pe care sunt 
amplasate cele doua obiective putand deveni la un moment dat tentanta pentru eventuale 
noi edificari. De asemenea se recomanda inscrierea in Lista Monumentelor Istorice, cel 
putin a bisericii, o eventuala inscriere a casei parohiale fiind posibil de studiat doar la nivel 
de ansamblu, alaturi de lacasul de cult. 
 

 Casa de Cultura 
  

 

 Descriere: Constructie postbelica (fig.37) marcanta in peisajul urban alesdan, 
cladirea se remarca atat prin abordarea stilistica specifica anilor `60 cat si prin 
caracteristicile specifice arhitecturii sovietice ale anilor respectivi. Chiar daca nu este o 
realizare unica si remarcabila a perioadei si stilului amintite, datorita caracterului de 
unicitate pe care il are in zona, imobilul trebuie retinut ca un exemplu de bun patrimonial 
arhitectural, fiind necesare deci masuri de conservare, reabilitare si punere in valoare a 
lui.  
 La ora actuala cladirea este in stare de semiabandon, degradari ale invelitorii si 
sistemului de jgheaburi si burlane, provocand avarii ale tencuielilor si chiar si a zidariei de 
caramida. Desi nu este o cladire spectaculoasa din punct de vedere al bagajului 
ornamental, se recomanda totusi un studiu de istoria artei, dar mai ales intocmirea unui 
proiect de reabilitare si demararea santierului aferent care sa readuca imobilul in atentia 
publicului. Aceste masuri trebuiesc completate de un studiu de functiuni care sa 
recomande o eventuala reconversie functionala, in masura sa readuca cladirea in atentia 
cetatenilor orasului. 
 Din punct de vedere legislativ, cladirea nu este considerata monument de 
arhitectura, insa unicitatea apartenentei stilistice impun inscrierea acesteia in LMI. 
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Cladire Str. Bobalna - Alesd 

 
 
 
 
 
 
Str. Bobalna nr. 33 - Alesd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR Şl LA APĂRAREA 

INTERESULUI PUBLIC. 

 

Art. 1  Expunerea la riscuri naturale 

 Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisă. 
 În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, 
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de 
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zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ 
prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei 
publice. 

 

Art. 2  Expunerea la riscuri tehnologice 

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi 
în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, 
conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de 
infrastructură este interzisă. 
 În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de 
procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, 
surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. 
 Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop 
prevenirea riscurilor c tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

 

Art. 3  Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice 

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera 
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat 
conform prevederilor legale. 
 Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice se stabileşte prin 
ordin comun al ministrului industriei şi resurselor, ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 
pădurilor, ministrului apelor şi protecţiei mediului, ministrului sănătăţii şi familiei, ministrului 
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrului apărării naţionale şi ministrului de 
interne. 

 

 
 Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale se realizează 
în condiţiile prevederilor art. 10 al R.G.U. 
 Zonele expuse la riscuri sunt evidenţiate şi semnalate în cadrul lucrării "Identificarea 
zonelor expuse la riscuri naturale din perimetrul administrativ al oraşului Aleşd" proiect 
contract nr. 14255/2000 ad. 3 faza Geo a S.C. Proiect Bihor S.A. 
Se impun restricţii privind terenul de fundare şi este necesară solicitarea studiilor 
geotehnice la autorizarea construcţiilor. 
 Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse riscurilor tehnologice şi în 
zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, 
canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în 
condiţiile respectării prevederilor din art. 11 din R.G.U. 
 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe 
terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condiţiile respectării 
prevederilor din art. 16 din R.G.U. 
 
Problemele disfuncţionalităţilor ale echipării tehnico-edilitare se prezintă în partea scrisă a 
P.U.G.-ului şi în planurile de situaţie existentă (U2.1 … U2.4). 
 
 Pe terenurile asupra cărora s-a instituit servitute de utilitate publică, construirea se 
face pe baza respectării prevederilor ari 16 din R.G.U. Autorizarea lucrărilor se face pe 
baza documentaţiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat conform legii. 
 Pentru realizarea prevenirii populaţiei despre pericolul atacului aerian sau al 
producerii unor dezastre, dacă perimetrul construibil se extinde în afara razei de 
audibilitate a semnalului transmis de sirenele existente în prezent, pentru aceste zone se 
vor proceda şi asigura obligatoriu, prin grija consiliului local, sirene de alarmare astfel 
încât semnalul să poată fi recepţionat în toată zona construibilă.  
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 Sirene de alarmare existente: 
 In localitatea Aleşd: 

- Pe clădirea primăria Aleşd 
- Pe clădirea sediului Electrica 
- Pe sala de sport a liceului Al. Roman una clasica si una care aparţine de 

Hidroelectrica (poate fi acţionată direct de la I.S.U.) 
În localitatea Tinăud: 
- Pe clădirea scolii cu clasele I-IV - aparţine de Hidroelectrica (poate fi acţionată 

direct de la I.S.U.) 
 În localităţile Peştiş şi Pădurea Neagră: 
- In aceste localităţi alarmarea se face cu ajutorul clopotelor de la biserici. 

 
 

3.  REGULI DE AMPLASARE Şl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

 

Art. 1  Procentul de ocupare al terenurilor 

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a 
terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul 
regulament. 

 

Art. 2  Orientarea fata de punctele cardinale 

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform ari 17 din R.G.U. şi a 
anexei nr. 3 din R.G.U. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului 
Sănătăţii. 
 

Art. 3  Retrageri fata de drumurile publice 

 În zona drumului public se pot autoriza conform art. 18 din R.G.U., cu avizul conform 
al organelor de specialitate ale administraţiei publice: 
 - construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 
exploatare. 
 - parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 
funcţiunilor lor complementare: magazine, restaurante, etc.) 
 - conducte de alimentare cu apă şi de canalizare reţele termice, electrice, de 
telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii ori construcţii de acest gen. 
 În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, 
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
 Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. În sensul 
prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi 
alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru 
nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de 
nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 
  Zonele drumurilor: sunt stabilite in funcţie de categoria si amplasarea acestora, după 
cum urmează: 
- In afara localităţilor: distanta dintre axul drumului pana la marginea exterioara a zonei 

drumului este de 50 m in cazul autostrăzilor, 22 m in cazul drumurilor naţionale, 20 m 
in cazul drumurilor judeţene si pana la 18 m in cazul drumurilor comunale. 
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- In localităţile urbane si rurale: lăţimea zonei străzii care includ trotuarele si suprafeţele 
de teren necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spatii verzi, semnalizare rutiera, 
iluminat si reţele publice) se stabileşte prin documentaţiile de urbanism si 
regulamentele aferente, in concordanta cu caracteristicile traficului actual si de 
perspectiva si cu normele tehnice in vigoare. 

 Distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor  va 
fi de minimum 26m pentru drumurile naţionale, 24m pentru drumurile judeţene,şi 20m 
pentru drumurile comunale. 
-  

 Terenurile cuprinse in zona de protecţie rămân in gospodărirea persoanelor juridice 
sau fizice care le au in administrare sau in proprietate cu obligaţia ca acestea, prin 
activitatea lor sa nu aducă prejudicii drumului sau derulării in siguranţa a traficului. 
 Amplasarea construcţiilor noi cu funcţiuni de locuire se va face cu respectarea 
distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi 
categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de 
zgomot). 
 

Art. 4  Retrageri fata de căile navigabile 

Nu este cazul. 

Art. 5  Retrageri fata de cai ferate din administraţia SNCF R 

 Zona de protecţie a infrastructurii feroviare este fâşia de teren, indiferent de 
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurata de la limita zonei cadastrale CFR, situata pe o 
parte si de alta a caii ferate. 
 Zona de siguranţa a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren in limita de 20 m 
fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea 
instalaţiilor se semnalizare si de siguranţa a circulaţiei si a celorlalte instalaţii de 
conducere operativa a circulaţiei trenurilor, precum si a instalaţiilor si lucrărilor de protecţie 
a mediului. 

 

Art. 6  Retrageri fata de aeroporturi 

Nu este cazul. 

Art. 7  Retrageri fata de fâşia frontierei de stat 

 
 
Nu este cazul. 
 
 Autorizarea executării construcţiilor in extravilan se face numai la distanta de 500 m 
fata de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior. Se exceptează punctele de 
control pentru trecerea frontierei, cu construcţiile anexa, terminalele vamale si alte 
construcţii si instalaţii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate 
ale administraţiei publice si cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a 
României. 
 

Art. 8  Retrageri fata de aliniament 

 Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. 
 Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, conform 
art. 23 din R.G.U., după cum urmează: 
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- în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente. 

- retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă 
coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.  

 În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 
depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai 
apropiat punct al aliniamentului opus. 
 Fac excepţie de la prevederile aliniatului anterior construcţiile care au fost cuprinse 
într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii. 

Este interzis ca uşile spaţiilor situate la parterul clădirilor să reducă gabaritul 
trotuarului prin deschiderea în exterior. 
 
 În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul 
privat şi domeniul public. 
  

Art. 9  Amplasarea in interiorul parcelei 

 Amplasarea în interiorul parcelei a construcţiilor se va face respectând art. 24 din 
R.G.U. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
 - distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului Civil, daca regulamentul local nu prevede altfel. 
 - distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza 
avizului unităţii teritoriale de pompieri. 
 

 Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face 
respectând condiţiile: 

- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale 
ale parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă 
la parterul clădirii, având minimum 3 m lăţime 

- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca 
distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin 
egală cu jumătatea înălţimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m 

- Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de  însorire 
conform normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta 
următoarele condiţii: 

- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, 
sau pe limită în situaţia în care se alipeşte unei alte construcţii existente din 
parcela vecină; 

- construcţiile anexe  se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de linită sau pe limită 
cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3 m, sau se pot amplasa pe limită în 
situaţia în care se alipesc altor construcţii anexe din parcela vecină. 

Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii 
existente aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să 
nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii.  Proiectul 
pentru autorizaţia de construire în acest caz va cuprinde obligatoriu o desfăşurare a 
frontului stradal pe o lungime de 100 m de-o parte şi de alta a parcelei, precum şi un profil 
transversal (ca siluetă) al clădirilor existente şi celei propuse. 
 

4.  REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

 Autorizarea executării construcţiilor conform art. 25 din R.G.U. este permisă numai 
dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform 
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destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită 
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
 In mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea 
condiţiilor de mai sus cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 
 Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alineatul 1 se determină conform 
anexei nr. 4 al R.G.U. 
 Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale 
de construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 1  Accese carosabile 

………………………… 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai 
dacă se asigură accese pietonale, conform cu art. 26 din R.G.U., potrivit importanţei şi 
destinaţiei construcţiei. 
 La drumurile ce se termină în fundătură, este necesară amenajarea acestora, în aşa 
fel încât să permită întoarcerea vehiculelor  ce deservesc zona , inclusiv a autospecialelor 
de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 
 Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor este 
obligatoriu la curţile interioare închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai mare 
decât 600mp şi diferenţa de nivel faţă de drumul public mai mică de 0,5m. Gabaritele 
minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m lăţime şi 4,20 m 
înălţime.  
 
 

Art. 2  Accese pietonale 

 Prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, 
care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public 
pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de 
servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 
  Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu 
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 
 
 

5.  REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 

 
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun 
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale 
administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de 
fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 
 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, 
prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară 
aferente, de către investitorii interesaţi. 

Art. 1  Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii 
dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o 
documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională 
caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie. 
 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul 
localităţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
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Art. 2  Racordarea la reţele publice de echipare edilitara existente 

 
 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente se va face conform art. 
27 din R.G.U. 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de 
energie electrică. 
 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor 
administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 
 - 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 centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 
 Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alineatului 
2 cu avizul organelor administraţiei publice componente, dacă beneficiarul se obligă să 
prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se 
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi 
reţele. 
 Prevederile alineatului 3 şi 4 se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării 
construcţiilor în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

 Racordurile la toate reţelele tehnico – edilitare se va face subteran. Sunt interzise 
racorduri pe faţade, împrejmuiri, etc. 
 
 
 

Art. 3  Realizare de reţele edilitare 

 Realizarea de reţele edilitare se va face conform art. 28 din R.G.U. 
 Toate reţelele vor fi pozate subteran. 
 Se recomandă ca hidranţii din zonele intens circulate să fie marcaţi volumetric sau 
cromatic, pentru a fi vizibili şi să se interzică staţionarea autovehiculelor deasupra lor, cu 
scopul de a permite accesul detaşamentelor de pompieri la acestea, în caz de incendiu. 
 Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în 
condiţiile contractelor încheiate în Consiliul Local. 
 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 

 

Art. 4  Proprietatea publica asupra reţelelor edilitare 

Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare va fi conform art. 29 din R.G.U. 
Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 

public sunt proprietate publică a oraşului sau localităţilor aparţinătoare, dacă legea nu 
dispune astfel: 
  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
 Lucrările prevăzute la ultimele două alineate de mai sus, indiferent de modul de 
finanţare, intră în proprietatea publică. 
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Art. 5  Lucrări de utilitate publica 

 Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de 
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de 
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii 

 
 
 

6.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Şl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU 

CONSTRUCŢII 

 

Art. 1  Parcelarea 

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 
loturi alăturate, în 
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate 
autoriza realizarea 
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă 
care să respecte 
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului. 
 Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă 
numai dacă pentru 
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: 

a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate; 

b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de 
minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 

c)   adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
 Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile 
alin. (2). 
 
 Parcelarea se va face conform art. 30 din R.G.U. 
 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 
loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 
loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia 
adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de 
protecţie a mediului. 
 (a) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă 
numai dacă pentru fiecare lot, în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: 
 - front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate  
 - suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv de 
minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate. 
 - adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
 Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile 
alineatului (a). 

 

Art. 2  Înălţimea construcţiilor 

 
 Înălţimea construcţiilor se va realiza respectând art. 31 din R.G.U. 
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 (a) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a 
clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu 
mai mult de două niveluri clădirile imediate învecinate. 
 În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate 
alăturat, de aceeaşi parte a străzii. 
 Fac excepţie de la prevederile alineatului (a) construcţiile care au fost cuprinse într-
un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. 
 

Art. 3  Aspectul exterior al construcţiilor 

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii 
acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 
exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
 
 

7.  REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI Şl 

ÎMPREJMUIRI 

 

Art. 1  Parcaje 

 
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin "destinaţie, necesită spaţii de parcare - 
conform art. 33 din R.G.U. - se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în 
afara domeniului public. 
 Prin excepţie de la prevederile alineatului anterior, utilizarea domeniului public pentru 
spaţii de parcare se stabileşte prin autorizarea de construire de către delegaţiile 
permanente ale Consiliilor Judeţene sau de către primar, conform legii. 
 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei, conform anexei nr. 5 din R.G.U. 

 

Art. 2  Spatii verzi 

. 
 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate - conform art. 34 din R.G.U. - în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, 
conform anexei nr. 6 din R.G.U. 
 

Art. 3  Împrejmuiri 

 
 În condiţiile art. 35 din R.G.U., este permisă autorizarea următoarelor categorii de 
împrejmuiri: 
 - împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor 
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale. 
 - împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor 
aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor 
urbanistice. 
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 Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca 
şi în cazul aspectului exterior al construcţiei. 
 Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre 
interior. 
 Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la 
nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,40 m. 
 Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60 cm de la nivelul 
trotuarului (terenului) , iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă. 
 În cazuri bine justificate , se acceptă garduri pline din zidărie, cu condiţia de a  
continua arhitectura casei . În acest caz, proiectul pentru autorizaţia de construire va 
cuprinde studiul asupra modului de integrare al împrejmuirii într-un cadru arhitectural mai 
larg (existent sau proiectat ). 
 

Art. 4  Întreţinerea construcţiilor 

 Toate clădirile şi orice fel de construcţii vor fi întreţinute în stare corespunzătoare 
scopurilor existente. 
 În această privinţă, faţă de Primărie este răspunzător proprietarul sau persoana 
însărcinată cu administrarea imobilului. 
 În consecinţă, dacă o construcţie ar ajunge într-o stare ce ar primejdui viaţa sau 
siguranţa publică ce n-ar mai corespunde scopului, pentru care a fost înfiinţată, 
proprietarul sau mandatarul lui vor lua imediat măsurile necesare, pentru a executa 
reconstrucţiile sau reparaţiile necesare cerând în prealabil autorizaţie de construire după 
caz.. 
 Primăria va putea invita pe proprietarul imobilului, să-şi repare, tencuiască din nou 
sau să-şi aducă în stare ireproşabilă construcţiile sau împrejmuirile neglijate. 
 Primăria, în baza serviciului tehnic, va acorda un termen pentru executarea lucrărilor 
după importanţa lor, termen care va fi adus la cunoştinţa celor în cauză odată cu 
publicarea şi înştiinţarea invitatiei. 
 Pentru neexecutarea lucrărilor prevăzute, proprietarul va suporta prevederile 
legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament. 
 Primăria va putea impune ca părţile de construcţie sau împrejmuiri, care se află într-
o stare încât nu mai pot fi reparate şi menţinerea lor ameninţă viaţa sau siguranţa publică, 
evacuate şi demolate. 
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III.  ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 

1.  ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE 

 
 Zonele funcţionale şi împărţirea teritoriului în U.T.R.-uri sunt evidenţiate în planşele 
de Reglementări din P.U.G. şi planurile localităţilor din volumul R.L.U. 
 În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor 
se face pe baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a 
zonei, în cadrul documentaţiilor de urbanism. 

Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de 
Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 art. 3-5. Art. 7-11, art. 13-15. 

Având în vedere art. 11, distanţele minime de protecţie sanitară între o serie de 
unităţi care produc disconfort şi unele activităţi din teritoriul oraşului sunt: 

- staţia de epurare a apelor uzate     300 m 

- cimitire          50 m 

- rampe de gunoi      1000 m 

- baze de utilaje ale întreprinderii de transport     50 m 
 Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute 
specializate. 
 
 
  ZONELE FUNCŢIONALE: 
 C - zona centrala 
 L - zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 
 IS - zona pentru instituţii şi servicii 
 IDA - zona pentru unităţi industriale şi depozitare şi unităţi agricole  
 C - zona pentru căi de comunicaţie 
 SP - zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi agrement 
 GC - zonă pentru gospodărie comunală  
 TE - zona pentru echipare edilitară 
 
 Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale. 
 Zonarea este cel mai eficace instrument de control al utilizării terenului, ea reflectă 
separarea spaţială a funcţiunilor şi totodată scoate la suprafaţă incompatibilităţile zonei 
învecinate. 
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ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE 
 

 
C 

ZONA CENTRALA SI ALTE FUNCTIUNI DE INTERES PUBLIC, 

SERVICII 

C Zona centrala 

 
   Hmic   Hmediu 

L 

ZONA REZIDENŢIALĂ 

L1 
Locuinţe izolate existente, cu regim mic de înălţime, 
fronturi constituite, izolate 

L1m 
Locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime 
(max P+4), fronturi constituite 

L2 Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare 

 
IS 

INSTITUŢII PUPLICE ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL 

Ia Administraţie şi servicii 

If Finanţe bănci 

Ii Învăţământ şi educaţie 

Is Sănătate 

Ic Cultura, cercetare 

Ict Culte 

Ip Prestări servicii 

Icom Comerciale 

 
ID 

ZONA UNITAŢI INDUSTRIALE, DEPOZITARE 

ID1 Unităţi industriale si depozitare existente 

ID2 Unităţi industriale si depozitare pe terenuri propuse 

 
A 

ZONA UNITAŢI AGRICOLE 

As Servicii, utilaje agricole 

Af Ferme zootehnice 

 
C 

ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE 

Ccr căi de comunicaţie rutieră 

Crf căi de comunicaţie feroviară 

 
SP 

ZONA AGREMENT, SPORT, TURISM, ZONE VERZI 

SP1 agrement, sport 

SP2 zone verzi, scuaruri, parcuri 

SP3 Zone verzi de protecţie, perdele verzi de protecţie 

SP4 Pădure 

 
DS 

ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

DS Unităţi militare, penitenciare, unităţi de protecţie civila  

 
GC 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA 

GCc Gospodărire comunala – cimitire 

GCh Halda gunoi (închise) 

GCs Amenajări salubritate 
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TE 

ZONA PENTRU CONSTRUCŢII TEHNICO – EDILITARE 

TE 
zona cu construcţii tehnico edilitare existente sau 
propuse 

 TA 
TERENURI AFLATE SUB APA 

TA Terenuri aflate permanent sub apa 

 

P 

ZONE DE PROTECŢIE 

 Ps 
Zona de protecţie sanitara cu perdele de vegetaţie 
(cimitir, halda de gunoi, foraje, puncte de alimentare cu 
apa, construcţii tehnico – edilitare 

 
Pd zona de protecţie drumuri de mare importanta 

 
Pcf zona de protecţie cai ferate 

 
Pe 

zonă de protecţie culoare tehnice (centrale şi staţii 
electrice, tehnice, linii de înaltă tensiune, 
telecomunicaţii, gaz) 

 
Pv 

zonă de protecţie văi, îndiguire, amenajări. maluri, 
canale colectoare, ape  

 
Pm zonă de protecţie monumente şi situri istorice 

 

Natura 

2000 
Zonă naturala protejată  - reţeaua Natura 2000 - SCI 
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IV.  PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA 

NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE IN INTRAVILAN 

 

 C - Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public, servicii 
  

Zonă în care se concentrează instituţiile şi serviciile publice existente, având 
eventual rezervă de terenuri libere, precum şi terenuri libere destinate dezvoltării 
funcţiunilor de aceeaşi natură. 

Zona centrala cuprinde zone funcţionale precum L, IS, ID, SPetc. prezentate in 
continuare.  

 • FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
- instituţii publice sau servicii ce servesc întreaga localitate, sau comună. 

 • FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI  
locuire, prestări servicii nepoluante, spaţii verzi, parcaje publice. 
 

 • UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 Utilizări permise 

a) Dotări publice de interes general, administrative, politice, culturale şi sociale; 
b) Comerţ şi alimentaţie publică; 
c) Servicii profesionale (sociale, financiare, bancare, birouri, etc.); 
d) Parcaje, în număr impus de R.G.U. 
e) Spaţii verzi , în suprafaţă impusă de R.G.U. 

Utilizări permise cu condiţii 
a) Locuinţe individuale şi colective cu regim de înălţime de până la 3 niveluri (P + 

2), de preferinţă cu parterul destinat dotărilor publice. Propunerile privitoare la 
regimul de înălţime şi condiţiile concrete de alcătuire şi amplasare a 
construcţiilor în această zonă sunt detaliate pe localităţi. 

b) Anexe gospodăreşti amplasate obligatoriu în partea posterioară a parcelei;  
c) Dotări aferente locuinţelor. 
Utilizări interzise 
a) Construcţii de locuinţe cu multe niveluri (peste 4); 
b) Unităţi de producţie de dimensiuni mari sau cu trafic greu; 
c) Construcţii provizorii de orice fel care ar putea ocupa sau afecta suprafaţa 

domeniului public; 
d) Gospodării ţărăneşti tradiţionale, cu anexe şi adăposturi pentru animale 

amplasate în frontul sau în apropierea străzii. 
 
 

 • CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

 

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 Aceste reguli se referă la propunerile de amplasare a construcţiilor pe parcele 
existente sau pentru zonele care sunt propuse, parcelări. 
 Aceste reguli sunt cuprinse în articolele 17 - 24 din R.G.U. 
 Orientarea faţă de punctele cardinale 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor art. 17 din 
R.G.U. şi anexei 3 din acest regulament. 
 In cazul unei parcelări pentru locuinţe trebuie luat în considerare: 
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   - asigurarea însoririi, a iluminatului natural şi confortul psihologic (asigurarea 
perceperii vizuale a mediului ambiant). 
 Orientarea optimă la amplasarea unei locuinţe trebuie să asigure cel puţin 1 1/2-2 
ore de însorire pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit (pe faţada sud). 
 Amplasarea faţă de aliniament 

a) De regulă se va respecta retragerea existentă a construcţiilor faţă de aliniament, 
construcţiile noi înscriindu-se în alinierea existentă în porţiunea respectivă de front 
stradal. 

b) Aliniamentul la frontul drumului judeţean va asigura o distanţă de minimum 20 m 
faţă de axul drumului. 

c) Aliniamentul la frontul drumului comunal va asigura o distanţă de minimum 18 m 
faţă de axul drumului. 

d) Aliniamentul la străzi şi drumuri neclasificate  va asigura o distanţă faţă de limita 
proprietăţii la stradă de minimum 6,0 m. 

Amplasarea in interiorul parcelei 
a) Pentru toate construcţiile izolate se va respecta distanţa minimă de 1,9 m faţă de 

limitele laterale şi 3 m faţă de limita posterioară a parcelei. 
b) Pentru asigurarea însoririi încăperilor, se vor respecta prevederile Codului Civil şi 

cele ale Ordinului nr.536/1997 al Ministerului Sănătăţii, respectiv distanţa dintre 
două clădiri învecinate va fi cel puţin egală cu înălţimea celei mai înalte. 

Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele în cadrul aceleiaşi parcele 
a) Se vor asigura distanţele obligatorii cerute de Ordinul nr. 536/1997 între diferitele 

anexe gospodăreşti şi construcţia cu funcţiune publică sau de locuit. 
b) Se vor asigura distanţele minime necesare intervenţiei pompierilor şi ambulanţei. 

c) Anexele gospodăreşti vor fi amplasate în mod obligatoriu în partea posterioară a 
parcelei. 

Staţionarea autovehiculelor 
a) Se interzice parcarea şi staţionarea autovehiculelor şi căruţelor pe platforma 

carosabilă a drumurilor comunal, judeţean şi naţional. 
b) Se vor amenaja parcaje publice în zona centrală a localităţii.  

 

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Accese carosabile, pietonale, parcaje 

a) Se vor prevedea accese carosabile directe din drumul public pentru toate 
construcţiile care adăpostesc funcţiuni publice.  

b) Accesul carosabil la construcţiile de locuinţe se poate realiza şi prin servitute de 
trecere, dar nu la distanţă mai mare de 30 m de drumul public. 

Nu se recomandă realizarea de accese carosabile înfundate.  

Accesele carosabile vor avea lăţimea minimă de 3,0 m. 

 

 3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă. 

a) Racordarea la reţeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă va fi obligatorie 
pentru toate construcţiile din zona centrală, în momentul realizării acestora; 

b) Lucrările de canalizare se vor executa concomitent cu cele de alimentare cu apă, 
pentru toţi consumatorii de apă din reţeaua organizată. 

Salubritatea 
Toate deşeurile organice şi anorganice vor fi transportate periodic în cadru 

organizat la platforma de depozitare a gunoiului. 
 

4.Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor 
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Parcelarea 
 În cazul construcţiei de locuinţe individuale, frontul la stradă al parcelei va fi de 
minimum 12 m şi de maximum 20 m. 
 În cazul construcţiilor ce adăpostesc alte funcţiuni, dimensiunea minimă a frontului la 
stradă va fi condiţionată de forma  parcelei existente şi de necesităţile funcţiunii 
respective, dar nu va fi mai micã de 12 m. 
 În cazul construcţiilor pentru dotări de interes public, caracteristicile parcelelor vor fi 
precizate prin P.U.D. elaborat pentru obiectivul respectiv, cu respectarea prevederilor de 
avizare şi aprobare impuse de Legea nr. 50/1991. 

Înălţimea construcţiilor 
 Se va detalia pe localităţi şi UTR. 
 Construcţiile de dotări mai înalte de 3 nivele se vor putea realiza numai dacă vor fi 
prevăzute prin P.U.D. ce se va elabora pentru respectiva zonă, avizat şi aprobat conform 
legii. 

Procentul de ocupare a terenurilor 
 În cadrul zonei centrale se va respecta următorul P.O.T. (procentul de ocupare a 
terenului) maxim: 

30% pentru parcelele ce vor cuprinde şi  locuinţe; 
60% pentru dotări de interes public, comerţ, servicii, etc. 
Indicatorii vor fi detaliaţi în cadrul fiecărei localităţi, subzonă sau UTR  

Aspectul exterior al construcţiilor 
a) Se interzice autorizarea construcţiilor a căror amplasare şi volumetrie  contravine  

sau modifică aspectul general al zonei. 
b) Se interzic materialele nedurabile, nerezistente la foc sau care prezintă pericol 

pentru sănătatea populaţiei (lemnul netratat ignifug şi fungicid, azbocimentul, etc). 
c)   Se recomandă acoperirea construcţiilor cu acoperişuri în pantă, utilizarea 

materialelor naturale (ţiglă) sau a celor cu aspect asemănător, promovarea  
elementelor de arhitectură tradiţionale specifice zonei. Aspectul construcţiilor se va 
detalia pe localităţi şi UTR. 

 

 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 

Spaţiile verzi 
a) La construcţiile noi, vor fi precizate prin P.U.D. ce se va elabora pentru fiecare 

obiectiv amplasat în zona centrală, respectând prescripţiile din anexa nr.6 a R.G.U.  

b) Este interzisă amplasarea oricărei construcţii prin ocuparea spaţiului verde existent. 
c) Spaţiile verzi publice vor fi gestionate de către Consiliul Local. 

Posibilităţi maxime de utilizare a terenurilor 
a) În zona centrală, având în vedere procentele de ocupare a terenurilor  stabilite, 

cuprinse în general între 30 - 60%, precum şi regimul de înălţime propus, 
coeficientul de utilizare maxim admis va fi de 1,2. 

b) În zona centrală şi alte zone cu funcţiuni publice, indicatorii de utilizare a terenului 
se vor detalia pe localităţi şi UTR. 
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 L - Zona de locuinţe 
 
 

   • SUBZONE 
 

L1 – Locuinţe izolate, cuplate sau înşiruite existente cu regim mic de înălţime  P+1, 
P+2 niveluri cu fronturi constituite sau izolate 

L1m - Locuinţe colective existente cu regim mediu de înălţime  (max. P+4) cu fronturi 
constituite 

L2 – Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de 
înălţime P - P+2  

 

L2- regulament 

Marimea minima a lotului 550 mp 

Front la strada min 18 m 

POT max 30 % 

CUT max  0.5 % 

Inaltime max. constructii P+2 

Max. locuinte / ha 17 

Retragere strada  6 m de la aliniament 

Retrageri laterale In total 6 m, cu min. 2.4 m pe o 
latura 

Parcaj obligatoriu pe lot Min. 1 oc / locuinta 

Inaltime gard perimetral Max 2.5 m 

Plantari arbori  10 % din suprafata lotului 

 
 

 

 

 

 • FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
  - Rezidenţială 

 

 • FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI  
   - Servicii, comerţ, recreare 

 

 • UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 Utilizări permise 

 - construcţii de locuinţe, unifamiliale, servicii, comerţ cu caracter local, recreare. 
Utilizări permise cu condiţii. 

 - sunt stabilite în zonele unde sunt necesare obţinerea unor avize sau acorduri prin 
studii de urbanism (P.U.D. sau P.U.Z.), pentru zonele construite protejate de interes local, 
în zona de protecţie a drumurilor publice, a cursurilor de apă, a liniilor electrice de înaltă 
tensiune, a construcţiilor tehnice edilitare, a zonelor cu destinaţie specială. 
 Utilizări interzise: 
 - construire pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate. 
 - construirea unor unităţi poluante, sau care necesită trafic intens şi riscuri 
tehnologice. 
 Interdicţii temporare: 

- în zonele de intersecţii care trebuiesc rezolvate prin studii de urbanism - în zonele 
rezervate pentru utilităţi (apă, canal, reţele, drumuri, etc.) 
 - în zonele cu riscuri naturale potenţiale până la eliminarea factorilor prin lucrări 
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specifice (desecări, canalizări, etc.) 
 Interdicţii definitive 
 - în zonele rezervate monumentelor istorice. 
 
 

 • CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

 

 1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 Aceste reguli se referă la propunerile de amplasare a construcţiilor pe parcele 
existente sau pentru zonele care sunt propuse, parcelări. 
 Aceste reguli sunt cuprinse în articolele 17 - 24 din R.G.U. 
 Orientarea faţă de punctele cardinale 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor art. 17 din 
R.G.U. şi anexei 3 din acest regulament. 
 In cazul unei parcelări pentru locuinţe trebuie luat în considerare: 
   - asigurarea însoririi, a iluminatului natural şi confortul psihologic (asigurarea 
perceperii vizuale a mediului ambiant). 
 Orientarea optimă la amplasarea unei locuinţe trebuie să asigure cel puţin 1 1/2-2 
ore de însorire pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit (pe faţada sud). 
 Amplasarea faţă de drumuri publice 
 Conform articolului 18 al R.G.U. prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile 
de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
 Autorizarea construcţiilor cu funcţie de locuinţe este permisă, cu respectarea zonelor 
de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 
 În localitate zona străzii (împreună cu trotuarele, rigole, spaţii verzi, semnalizare 
rutieră, iluminat şi reţele publice) se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi 
regulamentele aferente în concordanţă cu intensitatea traficului actual şi de perspectivă. 
 Toate amenajările din zonele de protecţie a drumurilor trebuie să asigure accesele 
carosabile, pietonale, rezolvarea parcajelor aferente, fără să afecteze buna desfăşurare a 
circulaţiei. 
 Amplasarea faţă de aliniament 
 Conform art. 23 din R.G.U. clădirile pot fi amplasate la limita aliniamentului sau 
retrase faţă de aceasta. 
 - în zone construite compact vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul existent. 
 - retragerea construcţiilor faţă de aliniament se poate face din motive funcţionale, 
estetice sau ecologice (protecţia contra zgomotelor şi nocivităţilor) 
 În zonele libere de construcţii sau parţial construite, stabilirea configuraţiei urbane, şi 
a regimului de aliniere se va face pe baza documentaţiilor de urbanism P.U.D. sau P.U.Z., 
aprobate conform legii. 
 Regula stabilirii înălţimii maxime a construcţiilor: H < D (înălţimea trebuie să fie mai 
mică decât oricare punct al faţadei de pe aliniamentul opus). 
 Pentru orice situaţie care nu se poate încadra în aceste reguli este necesară 
elaborarea şi aprobarea prealabilă a unui P.U.Z. sau P.U.D. 
 În zonele construite ce aparţin patrimoniului cultural construit de importanţă naţională 
sau locală, şi în zonele de protecţie ale acestora, amplasarea construcţiilor noi faţă de 
aliniament se va face cu respectarea configuraţiei existente specifice. 

 
 Amplasarea în interiorul parcelei 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se respectă: 
 - distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare conform Codului 
Civil. 
 - art. 612 - distanţa de la fereastră sau balcon de pe faţada laterală cu vedere spre 
vecini până la limita de proprietate a vecinului să fie min. 1,9 m 
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 - art. 615 - în legătură cu picătura streşinilor - nu este admisă streaşină pe 
proprietatea vecinului. în cazul construcţiilor amplasate pe mejdie este obligatoriu 
executarea lor cu calcan şi consimţământul vecinului. 
 - distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza 
avizului unităţii teritoriale de pompieri. 
 

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Accese carosabile, pietonale, parcaje 

 Conform art. 25 din R.G.U. autorizarea executării construcţiilor este permisă numai 
dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute. Accesele 
trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
 Construcţiile care nu beneficiază de accese directe vor respecta condiţiile şi avizul 
unităţii teritoriale de pompieri. 
 Stabilirea condiţiilor, tipurilor şi numărul de accese carosabile pentru diferitele 
categorii de construcţie sunt prezentate în anexa 4 al R.G.U. 
 Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura: 
 - acces carosabil pentru locatari 
 - acces carosabil pentru colectarea deşeurilor şi accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor 
 - aleile din interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de max. 25 m vor avea o lăţime 
de minimum 3,5 m, iar pentru lungimi mai mari se asigură supralărgiri de depăşire şi 
suprafeţe pentru manevre de întoarcere. 
 - pentru accese de max. 100 m - se asigură 2 benzi (total 7 m), cu trotuar şi 
supralărgiri pentru manevre de întoarcere 
 Pentru locuinţe colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute 
 - accese carosabile pentru locatari 
 - accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor 
 - accese la parcaje şi garaje 
 Pentru construcţii de locuinţe conform anexei 5 al R.G.U. vor fi prevăzute 
   -1 loc parcare la o locuinţă unifamilială 
   -1 loc parcare ia 1-3 apartamente în locuinţe semicolective 
   -1 loc parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective. 
 Aceste locuri sunt stabilite funcţie de indicele de motorizare a localităţii. 
 

 3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă. 

 Realizarea de reţele edilitare se va face conform articolului nr. 28 din R.G.U. 
 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existentă se va face conform 
articolului nr. 27 din R.G.U. 
 In zonele unde nu exista sisteme centrale de alimentare cu apa, pana la executarea 
lor, locuinţele vor folosi puţuri (fântâni), cu condiţia să fie asigurată protecţia sanitară a 
sursei de apă faţă de posibilele surse de poluare (min. 30 m). 
  Autorizarea clădirilor noi se face cu condiţia ca în momentul realizării reţelei 
centralizate publice a localităţii, să se racordeze la reţea. 
 Canalizarea apelor uzate nu este rezolvată în localităţi. în gospodăriile populaţiei 
sunt prezente fose septice, rezervoare vidanjabile sau latrine uscate. 
 Pentru protecţia mediului, a cursurilor de apă din localitate sunt necesare bazine 
vidanjabile pentru colectarea apelor uzate care vor fi vidanjate, iar apa uzată va fi 
transportată la staţia de epurare.  
 

4.Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor 
Parcelarea 
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 Conform art. 30 din R.G.U. - autorizarea executării parcelelor este permis dacă 
pentru fiecare lot se respectă condiţiile: 
  - front la stradă min. 8 m pentru clădiri înşiruite şi min. 12 m pentru clădiri izolate sau 
cuplate 
  - suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi min. 200 mp pentru 
clădiri amplasate izolat sau cuplate. 

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea  
Prin operaţiunea de parcelare se vor stabili 

 - dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor 
 - procent max. de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului 
 - regimul de construcţie - izolat, cuplat sau înşiruit 
 - asigurarea accesului la un drum public 
 - asigurarea echipării tehnico-edilitară 
 Lipsa echipării cu reţele de apă şi canalizare conduce la obligativitatea adoptării unei 
soluţii locale (puţuri pentru alimentare cu apă şi rezervoare vidanjabile pentru apele uzate) 
cu caracter temporar până la realizarea reţelelor edilitare publice. 
 Parcelările executate în zonele protejate se vor face numai cu avizul organelor 
administraţiei de stat abilitate (M.L.P.A.T. şi Ministerul Culturii). 

 Înălţimea construcţiilor 
 Autorizarea executării construcţiilor, conform art. 31 din R.G.U., se face cu 
respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate, şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa 
de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile învecinate. 
 În cazuri bine justificate prin documentaţii urbanistice (P.U.Z. sau P.U.D.) se pot face 
excepţii la această regulă. 
 Procentul de ocupare a terenului 
 Conform art. 15 din R.G.U. şi a anexei 2 la acest regulament autorizarea executării 
construcţiilor se face cu condiţia ca P.O.T. - ui să nu depăşească limita superioară dată de 
lege. 
 În zona de locuit, zonă rezidenţială cu case P, P + 1 şi P + 2 procentul maxim 30%. 
 Pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate în condiţiile legii, autorităţile 
administraţiei publice locale pot stabilii în situaţii deosebite, determinate de specificul 
localităţii valori mai mari ale P.O.T. decât cele stabilite prin Regulament. 
 Procentul de ocupare a terenului este un instrument urbanistic prin care se poate 
planifica principiile dezvoltării urbanistice, urmărindu-se limitarea ocupării excesive cu 
construcţii a terenurilor. 
 Coeficientul de utilizare, procentul de ocupare împreună cu regimul de aliniere şi 
înălţime formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. 
 Aspectul exterior al construcţiilor 
 Conform art. 32 al R.G.U. autorizarea executării construcţiilor este permis numai 
dacă aspectul exterior nu depreciază aspectul general al zonei,  
 În examinarea proiectului se va avea în vedere: 
 - conformarea construcţiei 
 - materialele de construcţie utilizate 
 - culorile ansamblului 
 - conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor 

 

 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 Normele pentru asigurarea locurilor de parcaje s-a tratat în capitolul - Accese 
carosabile 
 Împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările (plantaţii, gard viu) cu caracter 
definitiv sau temporar amplasate la aliniament şi lateral pentru a delimita parcela de 
domeniul public sau de proprietăţile învecinate. 
 Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului 
exterior al construcţiei. 
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 Elemente caracteristice pentru împrejmuiri pot fi: 
 - elementele funcţionale (porţi de acces carosabil şi pietonal) 
 - elemente formale (înălţime, lăţime, materiale de construcţie sau plantaţii, opace 
sau transparente) 
 Se recomandă ca împrejmuirile spre aliniament să fie de preferinţă transparente iar 
cele laterale şi posterioare opace. 
 Înălţimea minimă considerată pentru protecţia proprietăţii este de 2 m. 
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IS - ZONA DE INSTITUŢII Şl SERVICII PUBLICE 
 
 

• SUBZONE 
 

Ia    - administraţie 

If   - finanţe bănci 

Iî   - învăţământ 

Is  - sănătate 

Ic  - cultură, cercetare 

Ict - culte 

Icom - comerţ 

 
 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
- instituţii publice şi servicii comerciale 

 

• FUNCŢIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ZONEI 
- locuirea 
- agrement 
 

• UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 
 Utilizări permise cu condiţii 
 în zonele cu valoare istorică şi arhitecturală delimitate conform planşelor de 
reglementări propunerile vor fi de restaurare, modernizare, întreţinere, revitalizare doar pe 
bază de P.UZ. 
 Orice construcţie nouă în zona centrală propusă se poate autoriza numai pe bază de 
PUZ sau P.U.D., cu regim de înălţime de max. P + 3 în zona adiţională centrului. 
 Serviciile de categoria atelierelor de întreţinere auto, spălătoriile, garajele, parcajele, 
depozitele să nu fie dispuse la distanţă mai mică de 15 m de la faţadele locuinţelor şi să 
aibă un program limitat, pentru a nu incomoda locuirea din jur. 
 Pentru orice amplasament cu funcţiuni altele decât locuinţe este obligatoriu P.U.D. 
 Servicii de categoria atelierelor de întreţinere auto, spălătorii, garaje, parcaje, 
depozite să nu fie dispuse la distanţă mai mică de 15 m de la faţadele locuinţelor şi să 
aibă un program limitat pentru a nu incomoda locuirea din jur. 
 Utilizări permise - unităţi de instituţii şi servicii publice din toate domeniile, unităţi 
comerciale, de prestări servicii nepoluante, zone de locuit cu funcţiuni complementare, 
zone de agrement, zone verzi. 
 Utilizări interzise - unităţi poluatoare producătoare de noxe sau care prezintă riscuri 
tehnologice. 
 Nu sunt permise funcţiuni care solicită cantităţi mari de transport şi suprafeţe mari 
pentru depozitat. 
 Interdicţii temporare: 
 - în zonele de intersecţii a drumului naţional cu alte drumuri sau străzi cu mare trafic 
se instituie interdicţie temporară de construcţie până la rezolvarea intersecţiei. 
Interdicţii definitive - nu există în zonă. 
 

 • CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
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 1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 Pentru a fi construibilă o parcelă pentru instituţie publică sau servicii de orice fel 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 - să aibă o suprafaţă de min. 150 mp 
 - să aibă un front la stradă de min. 9,0 m la clădiri cuplate cu calcan sau 12,0 m la 
clădiri izolate. 
 Orientarea faţă de punctele cardinale 
 La construcţii noi se recomandă ca orientarea să fie în aşa fel încât să asigure 
însorire pentru birouri şi spaţiile pentru public. 
 La unităţile din domeniul sănătăţii cabinetele vor fi orientate spre sud, sud-est. 
 La toate categoriile de învăţământ orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est, sud-
vest.  
 Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoarele se vor orienta spre nord. 
Construcţiile comerciale vor fi orientate cu spaţiile pentru public spre soare, iar zonele de 
depozite şi anexe spre nord. Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa 
longitudinală pe direcţia nord-sud. 
 Amplasarea faţă de drumurile publice 
 Conform art. 18 al R.G.U., prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de 
siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
 în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice, construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, 
de deservire, de întreţinere şi de exploatare, parcaje, garaje, conducte de alimentare cu 
apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, reţele termice, electrice, de 
telecomunicaţii. 
 In localităţi lăţimea zonei străzii (care includ: trotuare, rigole, spaţii verzi, semnalizare 
rutieră, iluminat şi reţele publice) se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi 
regulamentele aferente în concordanţă cu caracterul traficului actual şi de perspectivă. 

Amplasarea faţă de aliniament 
 Instituţiile şi serviciile amplasate în zona centrală vor respecta distanţele minime 
obligatorii ale zonei respective. 
Faţă de aliniament construcţiile pot fi amplasate: 
  - pe aliniament 
  - retras de Ia aliniament - păstrând regimul de aliniere a construcţiilor din zonă 
  - la intersecţii retragerile necesare pentru asigurarea vizibilităţii 
  - retragerile faţă de aliniament trebuie să aibă în vedere posibilitatea lărgirii 
drumurilor 
Regula stabilirii înălţimii maxime a construcţiilor H < D, înălţimea trebuie să fie mai mică 
decât oricare punct al faţadei de pe aliniamentul opus. 
 Amplasarea în interiorul parcelei 
 Pentru toate clădirile se impun o distanţă minimă obligatorie faţă de limitele laterale 
şi posterioare conform codului civil 
 - art. 612 - distanţa de la fereastră sau balcon de pe faţada laterală cu vedere spre 
vecini până la limita de proprietate a vecinului trebuie să fie min. 1,9 m 
 - art. 615 - în legătură cu picătura streşinilor - nu este admisă streaşină pe 
proprietatea   vecinului.   în   caz  de   calcan   se   poate   amplasa   clădirea   pe   mejdie  
cu consimţământul vecinului 
  - amplasarea a două clădiri pe aceeaşi parcelă distanţa minimă trebuie să fie egală 
cu jumătatea din înălţimea clădirii dar nu mai mică de 3 m. Distanţa se majorează la 4.0 m 
dacă clădirea pentru servicii se amplasează faţă de limita unei proprietăţi existente de 
locuire 
  - asigurarea posibilităţii de acces a forţelor de intervenţie în caz de incendiu 
 

 

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
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Accese carosabile 
 Orice parcelă trebuie să aibă acces la drum public direct sau prin servitute. 
Caracteristicile acceselor Ia drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de 
stingere a incendiilor. 
 Conform articolului 25 din R.G.U. şi împreună cu anexa nr. 4 tratează numărul şi 
configuraţia acceselor la toate tipurile de instituţii, în funcţie de categoria străzii respective. 
 Pentru toate construcţiile (altele decât locuinţe) amplasate în zona centrală se vor 
elabora studii urbanistice care vor respecta prescripţiile ale R.G.U. în legătură cu: 
  - accesele carosabile - art. 25 - anexa 4 
  - accesele pietonale - art. 26 
 La drumuri de categoria III, accesele se asigură cu amenajări corespunzătoare, 
lărgiri locale, benzi suplimentare de intrare şi ieşire.  
 În cazul unor construcţii cu acces direct la drum naţional deschis traficului 
internaţional, autorizaţia de construire trebuie să aibă Avizul Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor. 
 Pentru accese carosabile ale construcţiilor din drumuri publice naţionale şi judeţene 
şi din tronsoanele acestora care traversează localităţile este nevoie de Avizul Direcţiilor 
Regionale de Drumuri şi Poduri. 
 
 Utilizări permise - construcţii ale căror accese carosabile respectă normele de 
siguranţă. 
Utilizări admise cu restricţii - construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil sau care nu 
permit intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor trebuie să obţină avizul unităţii 
teritoriale de pompieri. 
 Utilizări intervenite 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile în 
conformitate cu prevederile legii. 
Accesele pietonale la instituţiile publice trebuie să fie separate de cea carosabilă. 

 

3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
 Conform art.27 din R.G.U. - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai 
dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, de 
canalizare şi de energie electrică. 
 In situaţia în care localitatea (sau zona) nu dispune de reţeaua publică de distribuţie 
sau canalizare se admite: 
 Alimentarea cu apă din puţuri, condiţionată de asigurarea igienei generale a sursei şi 
protecţiei sanitare în raport cu posibilele surse vecine de poluare 
evacuarea apelor în sistem individual cu prevederea unui racord posibil la viitoarea reţea 
publică de canalizare 
 Parcelele pentru care nu se pot asigura condiţiile menţionate mai sus sunt 
neconstruibile. 
 Realizarea reţelelor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995. 
Conform legislaţiei în vigoare reţelele edilitare publice aparţin domeniului public local. 

 

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 

 Aspectul exterior al construcţiilor 
 Se va respecta caracterul general şi compoziţia urbană a zonei: 
 - conformarea construcţiei 
 - materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare 
 - culorile ansamblului 
 - conformarea volumului (pantă acoperiş, rezolvare cornişă, joc de înălţime faţă 
de vecinătăţi) 
 - proporţii şi tratarea arhitecturală (raport plin-gol) 
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 Procentul de ocupare a terenului 
 Autorizarea executării construcţiilor este condiţionată de respectarea regulilor de 
ocupare a terenului - în Anexa 2 - al R.G.LJ. 
 Condiţiile de amplasare în cadrul terenului - sunt funcţie de obiectivul propus. 
 La construcţii de sănătate - procentul maxim de ocupare a terenului de construcţie 
este 20 % în rest: zonă verde, accese, alei, zone pentru spaţii tehnico-edilitare, zonă 
verde de protecţie  
 La construcţii de învăţământ: 
    - 25 % ocupat de construcţie 
    - 75 % teren amenajat (curte recreaţie, amenajări sportive, zonă verde) 

 

5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 La elaborarea studiilor de urbanism pentru amplasarea dotărilor se va ţine cont de 
amenajările de spaţii verzi, plantaţii şi parcaje. Valorile vor fi în funcţie de destinaţia şi 
capacitatea construcţiei conform anexei 6 la R.G.U. 
 Valorile din anexe sunt orientative ele vor fi corelate cu specificul zonei şi al 
localităţii. 
 Necesarul de parcaje vor fi dimensionate conform normativului P 132-93 în funcţie 
de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile. 
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ID - ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE, DEPOZITARE 
 
 
 

•SUBZONE 

 ID1 - unităţi industriale existente 

 ID2 - unităţi industriale pe terenuri propuse 

 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI: 
- întreprinderi industriale, unităţi agricole, unităţi agroindustriale, spaţii de depozitare 
ale unităţilor industriale sau ale celor agricole 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE ZONEI 
 - căi de comunicaţie rutiere şi feroviare 
 - construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare, 
 - servicii compatibile cu zona industrială nepoluantă, servicii comerciale en-gros, 
servicii de reparaţii,  ateliere de reparaţii maşini, ateliere de sudură, staţii de benzină 

 

• UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR ÎN CADRUL ZONEI 
Utilizări permise: 
 Unităţi de producţie industrială, agricolă, agroindustrială, depozite 
Utilizări permise cu condiţii: 
 Unităţi industriale, agroindustriale, depozite,  agricole care prin studii urbanistice 
(P.U.D. şi P.U.Z.) necesită obţinerea unor avize de mediu, studii de impact, aprobări de la 
autorităţi competente. 
Utilizări interzise 
  - Unităţi care prezintă pericol de poluare peste limitele admis, pentru sol, aer şi apă 
  - Unităţi care prezintă pericol de risc tehnologic  
  - Amplasarea de unităţi care prin natura lor au un aspect dezagreabil spre arterele 
majore de circulaţie rutieră. Astfel de unităţi vor fi retrase faţă de circulaţie şi mascate prin 
perdele de vegetaţie înaltă şi medie. 
 

• CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

 

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 Aceste reguli se referă la propunerile de amplasare a clădirilor pe parcele existente 
sau propuse pe terenuri incluse în intravilan pentru viitoare dezvoltări. 

Amplasarea faţă de drumuri publice 
 Conform art. 18 al R.G.U. toate amenajările din zonele de protecţie a drumurilor 
trebuie să asigure accesele carosabile, pietonale, parcajele aferente fără să afecteze 
buna desfăşurare a circulaţiei. 
 In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice: 
 - construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 
exploatare 
 - Conducte de alimentare cu apă,  canalizare,  transport gaze,  reţele termice, 
electrice, de telecomunicaţii, funcţie de specificul procesului tehnologic a industriilor din 
zonă. 
 Autorizaţiile de construcţie trebuie să aibă avizul Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor. 

Amplasarea în interiorul parcelei 
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 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai cu respectarea distanţelor 
minime faţă de limitele vecinătăţilor şi asigurarea distanţei minime pentru intervenţiile în 
caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

Accese carosabile 
 Accesele carosabile trebuiesc asigurate din două direcţii diferite şi trebuie să asigure 
accesul utilajelor de intervenţie în caz de incendiu. în zonele noi propuse accesele se vor 
stabili prin documentaţii de urbanism. 

Accese pietonale 
 Conform art. 26 din R.G.U. accesele pietonale sunt căile de acces pentru pietoni 
dintr-un drum public, care să nu se intersecteze cu accesele carosabile. 

Parcaje 
 In zonele industriale vor fi prevăzute parcaje conform anexei 5 din R.G.U.: 
   - la 10 - 100 mp activitate de producţie 1 loc la 25 mp. 
   - la 100 -1000 mp activitate de producţie 1 loc la 150 mp. 
 

2. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
 Conform articolelor 27, 28, 29, din R.G.U. - orice construcţie nouă destinată 
activităţilor productive industriale, agro-industriale şi agricole, trebuie să fie racordată la 
reţeaua de distribuţie a apei potabile, canalizare, transport gaze, reţele termice, electrice, 
de telecomunicaţii, funcţie de specificul proceselor tehnologice. 
 In cazul când nu există în zonă echipare centralizată, fiecare incintă trebuie să-şi 
rezolve aceste necesităţi individual, funcţie de profilul producţiei şi pentru a asigura 
necesarul de consum şi rezerva de incendiu. 
 Se va asigura protecţia sanitară cu regim sever de restricţie cât şi hidrogeologică a 
surselor de apă conform prevederilor legale precum şi regimul de restricţie din această 
zonă. 
 

3. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului 

Parcelarea 
Conform art. 30 din R.G.U. pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării unor 
construcţii cu destinaţie de activitate de producţie industrială, depozitare sau agricolă se 
recomandă întocmirea unor documentaţii de urbanism, având în vedere complexitatea 
funcţională a acestor construcţii. Aceste terenuri trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
  - Acces la drum public 
  - Asigurarea echipării tehnico-edilitare 
  - Formele şi dimensiunile loturilor să respecte retragerile faţă de limitele laterale şi 
retragerile de la aliniament 
 Rezolvarea în detaliu a parcelelor se va putea realiza când vor apare comenzi 
concrete, cu teme bine definite în cadrul unui (P.U.D., P.U.Z.). 

Înălţimea construcţiilor 
Atât înălţimea cât şi sistemul de construcţie (închis, grupat sau pavilionare) vor fi impuse 
prin studii de urbanism, funcţie de profilul acelei activităţi industriale. 

Procentul de ocupare a terenurilor 
Conform R.G.U. - anexa 2 - în zona industrială existentă nu este prevăzut un procent 
maxim de ocupare a terenului. 
Pentru zonele propuse acest procent se va determina prin studiu de fezabilitate. Indicatorii 
maximi pot fi modificaţi în funcţie de necesităţile tehnologice, cu avizul compartimentului 
de specialitate. 
Se propun  
  P.O.T. max. - 60 % 
  C.U.T. max. -1,5 
 Zonele verzi şi spaţiile plantate conform anexei 6 - din R.G.U. - trebuie să fie de min 
20 % din suprafaţa totală a terenului. 
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A - ZONA UNITĂŢI AGRICOLE 
 
 

•SUBZONE 

 A - unităţi agricole  

 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI: 
- Unităţi agricole, unităţi agroindustriale, spaţii de depozitare ale unităţilor agricole 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE ZONEI 
 - căi de comunicaţie rutiere şi feroviare 
 - construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare, 
 - servicii compatibile cu zona industrială nepoluantă, servicii comerciale en-gros, 
servicii de reparaţii,  ateliere de reparaţii maşini, ateliere de sudură, staţii de benzină 

 

• UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR ÎN CADRUL ZONEI 

Utilizări permise: 
 Unităţi de producţie, agricolă, agroindustrială, depozite de cereale 
Utilizări permise cu condiţii: 
 Unităţi agroindustriale, depozite agricole care prin studii urbanistice (P.U.D. şi P.U.Z.) 
necesită obţinerea unor avize de mediu, studii de impact, aprobări de la autorităţi 
competente. 
Utilizări interzise 
  - Unităţi care prezintă pericol de poluare peste limitele admis, pentru sol, aer şi apă 
  - Unităţi care prezintă pericol de risc tehnologic  
  - Amplasarea de unităţi care prin natura lor au un aspect dezagreabil spre arterele 
majore de circulaţie rutieră. Astfel de unităţi vor fi retrase faţă de circulaţie şi mascate prin 
perdele de vegetaţie înaltă şi medie. 
 

• CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

 

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 Aceste reguli se referă la propunerile de amplasare a clădirilor pe parcele existente 
sau propuse pe terenuri incluse în intravilan pentru viitoare dezvoltări. 

Amplasarea faţă de drumuri publice 
 Conform art. 18 al R.G.U. toate amenajările din zonele de protecţie a drumurilor 
trebuie să asigure accesele carosabile, pietonale, parcajele aferente fără să afecteze 
buna desfăşurare a circulaţiei. 
 In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice: 
 - construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 
exploatare 
 - Conducte de alimentare cu apă,  canalizare,  transport gaze,  reţele termice, 
electrice, de telecomunicaţii, funcţie de specificul procesului tehnologic a industriilor din 
zonă. 
 Autorizaţiile de construcţie trebuie să aibă avizul Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor. 

Amplasarea în interiorul parcelei 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai cu respectarea distanţelor 
minime faţă de limitele vecinătăţilor şi asigurarea distanţei minime pentru intervenţiile în 
caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

Accese carosabile 
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 Accesele carosabile trebuiesc asigurate din două direcţii diferite şi trebuie să asigure 
accesul utilajelor de intervenţie în caz de incendiu. în zonele noi propuse accesele se vor 
stabili prin documentaţii de urbanism. 

Accese pietonale 
 Conform art. 26 din R.G.U. accesele pietonale sunt căile de acces pentru pietoni 
dintr-un drum public, care să nu se intersecteze cu accesele carosabile. 

Parcaje 
 In zonele industriale vor fi prevăzute parcaje conform anexei 5 din R.G.U.: 
   - la 10 - 100 mp activitate de producţie 1 loc la 25 mp. 
   - la 100 -1000 mp activitate de producţie 1 loc la 150 mp. 
 

2. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
 Conform articolelor 27, 28, 29, din R.G.U. - orice construcţie nouă destinată 
activităţilor productive industriale, agro-industriale şi agricole, trebuie să fie racordată la 
reţeaua de distribuţie a apei potabile, canalizare, transport gaze, reţele termice, electrice, 
de telecomunicaţii, funcţie de specificul proceselor tehnologice. 
 In cazul când nu există în zonă echipare centralizată, fiecare incintă trebuie să-şi 
rezolve aceste necesităţi individual, funcţie de profilul producţiei şi pentru a asigura 
necesarul de consum şi rezerva de incendiu. 
 Se va asigura protecţia sanitară cu regim sever de restricţie cât şi hidrogeologică a 
surselor de apă conform prevederilor legale precum şi regimul de restricţie din această 
zonă. 
 

3. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului 

Parcelarea 
Conform art. 30 din R.G.U. pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării unor 
construcţii cu destinaţie de activitate de producţie industrială, depozitare sau agricolă se 
recomandă întocmirea unor documentaţii de urbanism, având în vedere complexitatea 
funcţională a acestor construcţii. Aceste terenuri trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
  - Acces la drum public 
  - Asigurarea echipării tehnico-edilitare 
  - Formele şi dimensiunile loturilor să respecte retragerile faţă de limitele laterale şi 
retragerile de la aliniament 
 Rezolvarea în detaliu a parcelelor se va putea realiza când vor apare comenzi 
concrete, cu teme bine definite în cadrul unui (P.U.D., P.U.Z.). 

Înălţimea construcţiilor 
Atât înălţimea cât şi sistemul de construcţie (închis, grupat sau pavilionare) vor fi impuse 
prin studii de urbanism, funcţie de profilul acelei activităţi industriale. 

Procentul de ocupare a terenurilor 
Conform R.G.U. - anexa 2 - în zona industrială existentă nu este prevăzut un procent 
maxim de ocupare a terenului. 
Pentru zonele propuse acest procent se va determina prin studiu de fezabilitate. Indicatorii 
maximi pot fi modificaţi în funcţie de necesităţile tehnologice, cu avizul compartimentului 
de specialitate. 
Se propun  
  P.O.T. max. - 50 % 
  C.U.T. max. – 0,7 
 Zonele verzi şi spaţiile plantate conform anexei 6 - din R.G.U. - trebuie să fie de min 
20 % din suprafaţa totală a terenului. 
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C - ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE 
 

• SUBZONE 
 

Ccr - căi de comunicaţie rutiere  

Ccf - căi de comunicaţie feroviară 

 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ 
-  - căi de comunicaţie şi construcţii care deservesc în direct aceste zone 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
-  - servicii compatibile funcţiei de bază a zonei 
-  - conducte  de  alimentare  cu  apă,   canalizare,  gaze,   reţele  electrice  şi  de 
telecomunicaţii 
 

• UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Utilizări permise 
  - reţeaua de străzi din intravilan aparţinând domeniului public 
  - lucrări de terasamente 
  - unităţi ale întreprinderilor de transporturi rutiere 
  - garaje şi parcaje publice 
 Toate aceste amenajări se fac cu avizul organelor specializate ale administraţiei 
publice 
 In zona D.N. - la elaborarea autorizaţiilor de construire se va avea în vedere ca 
documentaţia să conţină obligatoriu şi avizul de la S.N.Tc. ROMTELECOM SA, Direcţia de 
Telecomunicaţii Bihor. 

Utilizări admise cu condiţii: 
 - incintele unităţilor de transporturi şi garaje publice vor respecta măsurile şi normele 
admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie 
 - accesele carosabile şi pietonale vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător 
normativelor şi standardelor tehnice specifice 

Utilizări interzise 
- orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare afectează buna 
desfăşurare a traficului sau prezintă riscuri de accidente. 
- se interzice orice construcţie în intersecţii care afectează vizibilitatea 
- traseele viitoarelor artere de circulaţie rutieră, propuse prin P.U.G., sunt zone cu 
interdicţie de construcţie 
- se interzice orice lucrare care ar provoca alunecări de teren sau alte riscuri naturale 
(inundaţii) 

 

• CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
Pentru zona căilor de comunicaţie rutiere (Cer) se aplică prevederile R.G.U. art. 18 
 - amplasarea faţă de drumuri publice, respectiv zona drumului public, adică ampriza, 
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie se autorizează cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice. în zona D.N. - la elaborarea autorizaţiilor de 
construire se va avea în vedere ca documentaţia să conţină obligatoriu şi avizul de la 
S.N.Tc. ROMTELECOM SA, Direcţia de Telecomunicaţii Bihor. 
Pentru zona căilor feroviare (Ccf) se aplică prevederile art. 20 din R.G.U. 
- construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare 
situate   în   intravilan   se   autorizează   cu   avizul   R.A.   "S.N.C.F.R."   şi   al   
Ministerului 



 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD    -  2010 -                             Pag. 53 

Transporturilor. Zona de protecţie este fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea 
de 100 m măsurată de la limita cadastrală C.F.R. de o parte şi de alta a căii ferate. 
Pentru zonele de căi de comunicaţie, caracteristicile parcelei, amplasarea construcţiilor, 
regimul de înălţime indicatorii de P.O.T. şi C.U.T., se fac conform necesităţilor tehnice şi 
normelor specifice propuse în proiectele de specialitate. 
Noile clădiri sau amenajările celor existente trebuie să nu afecteze caracterul zonei în care 
se amplasează. 
Organizarea incintelor de pe traseul drumurilor publice trebuie să aibă un aspect plăcut şi 
să fie plantate cu garduri vii. 
Parcajele publice trebuie să fie amenajate şi înconjurate cu plantaţii de garduri vii de 1,20 
m înălţime. 
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SP ZONĂ AGREMENT, SPORT, TURISM 
 
 

• TIPURI DE SUBZONE FUNCŢIONALE: 
 

SP1 - agrement, sport 

SP2 - zone verzi, izolate, scuaruri, parcuri 

SP3 – perdele de protecţie 

 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
 - amenajări pentru agrement, sport, plantaţii de protecţie, puncte de referinţă 
urbanistice 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE ZONEI 
- mic comerţ compatibil cu funcţiunea de agrement, servicii de deservire a 
amenajărilor sportive, parcaje. 
 

• UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A ZONEI 
 

Utilizări permise: 
- amenajări de parcuri, zone de agrement 
- amenajări sportive, turistice 
- amenajări de odihnă şi recreare 
- perdele de protecţie spre: drumuri cu trafic mare, zone de industrie şi depozite 

 
 Pentru amenajările acestor zone sunt necesare studii urbanistice la nivel de P.U.D. 
sau P.U.Z. prin care împreună cu art 34 R.G.U. şi anexa 6 se vor fixa indicii de control 
P.O.T. şi C.U.T. 
 Suprafaţa ocupată de clădiri şi circulaţie nu va depăşi 25 % din suprafaţa totală. 
Regimul de înălţime şi aspectul construcţiilor nu vor afecta situl peisagistic. 
 În zonele de protecţie a cursurilor de apă, a digurilor, lacurilor şi a altor lucrări 
hidrotehnice, precum şi în zonele inundabile se interzice construirea de obiective noi, 
până la obţinerea Avizului de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 
şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997. 
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DS - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
 

 

• SUBZONE 
 

D.S. - zone cu caracter militar 

 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
unităţi cu activităţi cu profil militar pentru D.S.1 
monumente istorice sau şantiere arheologice 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
- nu se recomandă 

 

• UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 

Utilizări permise: 
- activităţi cu profil special 
 

Utilizări permise cu condiţii 
- se va ţine seama de Ordinul M.L.P.A.T. nr.  126/D/1992 privind .aprobarea condiţiilor 
de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 
Utilizări interzise 
- orice construcţie sau activitate care să perturbe activităţile permise sau care ar 
contribui la degradarea construcţiilor specifice 

 

• CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE Şl CONFORMARE A 
CONSTRUCŢIILOR 
Construcţiile cu caracter militar se autorizează conf. Ordinului nr. 
3376/MC/M3556/2102/667C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al M.L.P.A.T., M.Ap.N, 
M.I., Ministerul Justiţiei, S.R.I., S.I.E., S.T.S., S.P.P., M.A.P.N. prin Statutul Major General, 
M.l. şi S.R.I. avizează documentaţia tehnică pentru autorizarea oricărei lucrări, dacă 
urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale din intravilan - pe parcele 
limitrofe, precum şi pe cele situate pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta 
acestora (Ord. nr. 34/N/M, 30/3422/4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.Ap.N., M.l. şi S.R.I.). 
Aspectul exterior al noilor construcţii sau modificările la cele existente nu vor afecta 
caracterul arhitectural al zonei. 
în subzona D.S.2 - nu se vor permite construcţii de nici un fel afară de lucrările de 
întreţinere (şantier arheologic) sau restaurare cu avizul Direcţiei Monumentelor. 
Autorizarea oricărei construcţii pe parcele limitrofe precum şi pe cele situate în imediata 
vecinătate sau pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora se va face 
numai cu avizul Direcţiei Monumentelor. 
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GC - ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
 

•SUBZONE 

 

 G.C.c - gospodărie comunală – cimitire 

 G.C.h -gospodărie comunală – haldă 
 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
  - cimitir 
 - halda orăşenească pentru deşeuri menajere şi industriale 

 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
 - Construcţii, instalaţii, amenajări care asigură o bună gospodărire a zonei – pentru 
protecţia mediului 
 - Alte funcţiuni compatibile 

 

• UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Utilizări permise: 
  - cimitir - zone de reculegere, amenajări construcţii pentru ceremonii specifice, 
amenajări care au ca scop întreţinerea zonei, protecţia şi eliminarea poluării. 
 - halda - menajeră şi industrială - se admit amenajări care au scop întreţinerea ei, 
eliminarea poluării aerului, solului. 

Utilizări permise cu condiţii: 
 - Se admit lucrări pe bază de studii de impact avizate de instituţii specializate zonele 
de protecţie sanitară, stabilite ca formă, mărime, mobilare pe baza studiilor de impact, pot 
fi exploatate agricol, cu condiţia ca aceste culturi să nu fie utilizate în scopul alimentar sau 
furajer. 

Utilizări interzise 
 - În interiorul zonei de protecţie sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective, 
cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi de intervenţie. 
 

• CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 Conform Legii 137/1995 - "Legea protecţiei mediului" se stabilesc distanţele minime 
de protecţie sanitară între zonele protejate şi unităţile care produc disconfort şi poluare. 
 Amplasarea acestor unităţi se va face în afara arterelor majore de circulaţie, dar 
trebuie să fie asigurat accesul utilajelor. 
 Pentru a funcţiona în condiţii optime halda trebuie să fie amenajată conform 
prescripţiilor specifice, de impermeabilizare, împrejmuire, canale de drenaj şi colectare a 
apelor şi epurarea acestora. 
 La amplasarea haldelor de gunoi, se va respecta distanţa de 300 m faţă de cursurile 
de apă din apropiere şi 1000 m faţă de zona de locuit. 
 Conform Ordinului M.S. nr. 536-1997 se va respecta distanţa minimă de 50 m între 
cimitir şi locuinţe şi protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie 
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TE - ZONĂ PENTRU CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 
 

•SUBZONE 
 

 TE - zone cu construcţii tehnico-edilitare existente şi propuse 
 

• FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
 - construcţii şi amenajări tehnico-edilitare 
 

• FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
 - se recomandă construcţii, instalaţii şi amenajări care asigură o bună funcţionai a 
acestora 
 

• UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Utilizări permise: 
- Staţii de captare apă potabilă (foraje de 100 m adâncime) 
- Rezervoare de apă cu staţii de pompare 
- Reţeaua de canalizare - hidranţi supraterani 
- Staţia de epurare 
- Reţeaua de canalizare pluvială 

Utilizări permise cu condiţii: 
 -orice amplasament în zona de construcţii T.E. - se face pe baza avizelor de I forurile   
compentente   şi   a   normelor  de   proiectare   conform   Legii   Protecţiei   Mediuli 
(137/1995) a M.A.P.P.M. 

Utilizări interzise 
- în această zonă este interzisă  amplasarea oricăror obiective, cu excepţia cele 
destinate personalului de întreţinere şi de intervenţie 
 

• CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
Conform Legii 137/1995 - Legea protecţiei mediului - sunt stabilite zonele d protecţie 
sanitară cu regim sever şi zonele de restricţie. 
Staţia de epurare trebuie să fie la min. 500 m de la zonele cu locuinţe. 
Se va respecta zona de protecţie sanitară a sursei de alimentare cu apă. 
Penru a masca zonele cu echipare T.E. se va asigura o perdea de protecţie prin plantaţii a 
incintelor spre drumurile publice şi spre zonele învecinate. 
Orice amplasament în zona de construcţii T.E. - se face pe baza avizelor de Ia forurile 
competente şi a normelor de proiectare conform Legii Protecţiei Mediului. 
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P - ZONE DE PROTECŢIE 

 
• SUBZONE 
 

Ps - zonă de protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (cimitir, haldă de gunoi, 
foraje, puncte de alimentare cu apă, construcţii tehnico-edilitare). 

Pd      - zonă de protecţie drumuri de mare importanţă 
Pcf     - zonă de protecţie căi ferate 

Pct - zonă de protecţie culoare (centrale şi staţii electrice, tehnice, linii de înaltă 
tensiune, telecomunicaţii) 

Pv      - zonă de protecţie văi, îndiguire, amenajări maluri, canale colectoare, ape 

Pm     - zonă de protecţie, monumente şi situri istorice 
 

• UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Utilizări interzise 
 în interiorul zonelor de protecţie se interzice amplasarea oricăror obiective, cu 
excepţia celor destinate personalului de întreţinere, conservare sau intervenţie. 
 

Unităţi permise cu condiţii 

Ps - Orice amplasament din vecinătatea zonelor de protecţie se vor face pe baza avizelor 
de la forurile competente şi a normelor de proiectare conform L.P.M. nr. 137/1995, a 
M.A.P.P.M., Ordinul M.S. nr. 536-1997 şi Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000. 
Pcf - Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se 
autorizează cu avizul R.A. S.N.C.F.R., a Ministerului Transporturilor şi se vor aplica 
prevederile art. 20 din R.G.U. 

Pd - în zona de protecţie a căilor de comunicaţie, autorizarea construcţiilor se face cu 
avizul forurilor competente ( Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri) şi se vor aplica 
prevederile art. 18 din R.G.U. 

Pv - în zonele de protecţie a cursurilor de apă, a digurilor, lacurilor şi a altor lucrări 
hidrotehnice, precum şi în zonele inundabile se interzice construirea de obiective noi, 
până la obţinerea Avizului de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr- 107/1996 
şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997. 

Pct - în zonele de protecţie a culoarelor tehnice (centrale şi staţii electrice, linii de înaltă 
tensiune, telecomunicaţii) autorizarea construcţiilor se va face pe baza avizelor de 
amplasament obţinute de la forurile competente. 

Pm - în interiorul zonei Pm nu se permit construcţii de nici un fel cu excepţia lucrărilor de 
întreţinere, conservare sau restaurare cu avizul O.J.P.C.N. Bihor şi al Ministerului Culturii 
Direcţiei Monumentelor. 
Autorizarea oricăror construcţii pe parcele limitrofe precum şi pe cele situate în imediata 
vecinătate sau pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora se va face 
numai cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice în conformitate cu Ordonanţa nr. 68/1994 
devenită Legea nr. 41/1995 art. 1, art. 3, art. 10, art. 13, art. 14, literele a, b, f, h; art. 16, 
art. 18 literele a, b, şi c; art. 20, art. 30; Legea nr. 50/1991, art. 7lit. a. 
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V.  PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

DIN EXTRAVILAN 

 

 

T.A. – TERENURI AGRICOLE 
 
 
 
 TA – TERENURI AGRICOLE 
 
  
 Terenurile cu destinaţie agricolă sunt: terenurile agricole productive, cele cu 
vegetaţie forestieră (dacă nu fac parte din amenajamente silvice), păşunile împădurite, 
cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agro-zootehnice, amenajările piscicole şi ele 
îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi staţiile 
de depozitare care servesc nevoilor agricole şi terenurile neproductive care pot fi 
amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 
  Terenurile agricole productive cuprind suprafeţe arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, 
pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii şi altele asemenea. 
 În funcţie de destinaţie, terenurile agricole sunt ocupate de construcţii şi amenajări 
care servesc nevoile producţiei agricole. 
 Necesitatea extinderii localităţilor urbane si rurale poate conduce la includerea în 
intravilan a unor suprafeţe de teren, destinate activităţilor agricole, din teritoriu! 
administrativ al acestora. 
 Întrucât terenurile agricole, mai ales când sunt de calitate superioară (clasa I şt II), 
reprezintă o resursă naturală necesară vieţii, Legea fondului funciar nr. 18/1991 
(republicată) cuprinde interdicţii şt condiţionări privind utilizarea lor. 
 Corelat cu prevederile acesteia, Legea nr. 50/1991 (republicată In 1997) limitează, 
de asemenea, posibilităţile autorizării construcţiilor în extravilan. In conformitate cu 
prevederile celor două legi, pe terenurile agricole din extravilan pot fi autorizate numai 
construcţiile care servesc activităţilor agricole (adăposturi pentru animale şi spaţii de 
depozitare a recoltelor şi utilajelor agricole), fără a primi o delimitare ca trup al localităţii. In 
această categorie nu pot fi incluse construcţiile de locuinţe, garaje sau alte amenajări cu 
caracter permanent 
 In  aceste  condiţii,  aplicarea  articolului, conduce  la  luarea  următoarelor  decizii  
privind construibilitatea terenurilor din extravilan: 
  

Utilizări permise 
 Lucrări de utilitate publică de interes naţional sau local admise în condiţiile Legii nr. 
18/1991 (republicată), pe baza unor documentaţii specifice, aprobate de organismele 
componente conform legii. 

 

Utilizări permise cu condiţii 
 Reţelele tehnico-edilitare se amplasează, de regulă, grupat, în imediata apropiere a 
căilor de comunicaţie (Legea nr. 18/1991 - republicată, art. 102). construcţiile se vor 
amplasa cu obţinerea acordului de mediu 
 Construcţiile care prin natură şi destinaţie: nu pot fi Incluse în intravilan, conform 
prevederilor art. 91 din Legea nr. 18/1991 (republicată), vor avea procente minimale de 
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ocupare a terenului şi se vor autoriza în urma obţinerii acordului de mediu, emis de 
autoritatea competentă, în condiţiile Legii nr.137/1995 (modificată prin Legea nr. 
159/1999), art. 8 şi Anexa II, 
 Construcţiile civile amplasate la o distanţă măi mică de 2400 m de limita obiectivelor 
speciale aparţinând MAPN, Ml şi SRI vor fi realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. 
nr, 62/1996 şi Ordinul nr. 34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, Ml. SRI 

 

Utilizări interzise 
 Nu se admit construcţii pe terenuri de clasa I şi II de calitate, terenuri amenajate cu 
lucrări de îmbunătăţiri funciare sau plantate cu vii şi livezi (Legea nr. 18/1991 -republicată, 
art. 92). 
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T.F. – TERENURI FORESTIERE 
 
 
 
 TF – TERENURI FORESTIERE 
 
 Autorizarea executării construcţiilor si amenajărilor pe terenuri cu destinaţie 
forestiera este interzisa. In mod excepţional cu avizul organelor administraţiei publice de 
specialitate se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor 
silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea in vedere 
dezafectarea unei suprafeţe cat mai mici din cultura forestiera. 
 Cabanele si alte construcţii  si amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai 
la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor,  Protecţiei Mediului 
si al ministerului Turismului. 
 Fondul forestier naţional este constituit din păduri, terenuri destinate împăduririi, cele 
care servesc nevoilor de cultura, producţie ori administraţie silvica, iazurile, albiile 
pâraielor si terenurilor neproductive incluse in amenajamentele silvice, indiferent de natura 
dreptului de proprietate. 
 Sunt considerate păduri, terenurile acoperite cu vegetaţie forestiera, cu o suprafață 
mai mare de 0,25 ha (Legea nr. 26 / 1966 – Codul Silvic) 
 

Utilizări permise 
Lucrări de utilitate publica de interes naţional si local prevăzute de legea nr. 26/1996 – 
Codul Silvic. 
 

Utilizări permise cu condiţii 
Construcţii si amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri si cai 
ferate forestiere, fazanerii, păstrăvarii, etc.). Construcţii pentru turism, amplasate numai la 
liziera pădurii. 
 

Utilizări interzise 
Orice fel de construcţii si amenajări cu excepţia celor prevăzute de lege (Codul silvic). 
 
  La amplasarea la distante mai mici de 1km de liziera pădurii a unor obiective 
industriale, unitati comerciale sau de alta natura care prin funcţionare pot aduce prejudicii 
pădurii, beneficiarul acestora vor obţine in prealabil avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.  
 Ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier se face de regula pe baza de 
schimb. Terenurile preluate trebuie sa fie apte a fi împădurite si echivalente ca suprafaţa 
si bonitate. Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridica a celui pe 
care il înlocuieşte. Înregistrarea in evidentele cadastrului general este obligatorie pentru 
ambele parţi, potrivit Legii nr. 26 din 1996, art. 55. 
 
 


