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PRINCIPII  ELABORARE PUG COMUNA BERCENI 
 

Regulamentul de urbanism are la bază următoarele principii generale, acestea fiind concepute ca reguli de 

maximă generalitate care sintetizează esența reglementărilor și în spiritul cărora se vor interpreta toate 

prevederile Regulamentului: 

1. PRINCIPIUL RESPECTĂRII DOCUMENTAȚIILOR DE RANG SUPERIOR 
Documentația PUG se va corela în mod obligatoriu cu documentația de rang superior (PATJ, PATN) și cu 
legislația și normele de ordin superior (enumerate în ANEXA 4 – LEGISLAȚIE), iar documentațiile 
urbanistice subsecvente aprobate în baza PUG se vor corela în mod obligatoriu cu documentația PUG în 
vigoare.  
 

2. PRINCIPIUL CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI AL MEDIULUI NATURAL 
Documentația PUG va actualiza situația obiectivelor de patrimoniu de la nivelul Comunei Berceni, astfel 
se vor clarifica zonele de protecție aferente monumentelor și siturilor arheologice, se va proteja 
patrimoniul mediului natural pentru păstrarea acestora ca resurse de identitate a municipiului și a 
comunităților adiacente.  
 

3. PRINCIPIUL ALOCĂRII STATICE A FUNCȚIUNILOR  
Alocarea statică reprezintă modul de distribuire a necesarului de funcțiuni din cadrul unul cvartal, 
raportat la funcțiunea dominantă. Modul de calcul aferent necesarului de funcțiuni, se realizează ținând 
cont de formulele prezentate în tabelul de mai jos:  
 

Număr Locuitori total – pentru alte funcțiuni decât 
locuirea 

30 mp/locuitor, 50% din suprafata desfășurată 
dominantă 

Număr Utilizatori total  20 mp/utilizator 

Creșă  Număr utilizatori = 1,8% x număr locuitori și/sau 
utilizatori total  

Grădiniță  Număr utilizatori = 6,5% x număr locuitori și/sau 
utilizatori total 

Școala generală  Număr utilizatori = 17,5% x număr locuitori total 

Suprafața desfășurată aferentă  creșă, grădiniță, 
școală 

10 mp x nr. utilizatori 

Teren de sport  1 mp x număr locuitori total  

Spațiu de recreere amenajat, loc de joacă (Spațiul 
poate fi amenajat în spațiul verde aferent 
construcțiilor) 

2 mp x număr locuitori total  

Dotări culturale (centru de recreere )  1 mp x nr. locuinte 

Dotări culturale (bibliotecă)  40 mp/ 1000 locuitori 

Culte (Biserică)  0,5 mp x număr locuitori total x 30% 

Comerț alimentar 185 mp/1000 locuitori  

Comerț nealimentar  265 mp/1000 locuitori  

Alimentație publică  175 mp/1000 locuitori  

Servicii 100 mp/1000 locuitori 

Sănătate(dispensar/centru medical)  5 mp/consultație ( populația arondată x 7.5 
consultații în medie pe an  x  280 zile lucrătoare) 

Circulații (conform legislației în vigoare) 15% x suprafața cvartal  

Parcări publice (25mp/loc de parcare) 10 locuri de parcare la 10.000 mp de suprafață 
construită desfășurată  
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Alocarea statică se raportează doar la cvartal pentru alocarea minimă a funcțiunilor necesare adiacente 
din cadrul unui cvartal, fără a ține cont de datele din teren. Autorizarea construirii nu este permisă fără 
asigurarea necesarului minim detaliat la nivelul regulamentului local de urbanism la capitolul Alocarea 
statică a funcțiunilor. 
 

4. PRINCIPIUL ALOCĂRII DINAMICE A FUNCȚIUNILOR 
Principiul are la bază cvartalul. Principiul  urmărește implementarea unei dezvoltări durabile. Funcțiunile 
sunt alocate dinamic, pe fiecare cvartal în parte, bazate pe necesitățile funcționale. Modul de alocare a 
necesarului de dotări se realizează conform unui algoritm prevăzut  în regulamentul local de urbanism, 
prin intermediul unei aplicații informatice ce inventariază toate funcțiunile și dotările în coordonate 
geospațiale. Acest principiu are la bază principiul alocării statice, prezentat anterior.  
 

5. PRINCIPIUL COORDONĂRII 
Principiul coordonării urmărește ca orice nouă funcțiune propusă, respectiv orice documentație și 
indicatori urbanistici aprobați, să fie coordonate și corelate cu situația existentă în zona la care 
documentația aprobată face referire. Altfel spus, nicio documentație nu poate fi aprobată în mod 
independent, de sine stătătoare, fără a lua în considerare situația concretă din zona de referință 
existentă la momentul aprobării respectivei documentații (incluzând, dar fără a se limita la:  
infrastructură, dotări, servicii, spații verzi etc.) 
 

6. PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII CONTROLATE A  ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE 
Principiul asigură dezvoltarea coerentă și controlată a zonelor în care infrastructura tehnico-edilitară 
este insuficientă sau inexistentă, caz în care nu se poate asigura necesarul de dotări, infrastructura 
rețelelor și a circulațiilor aferente echipării edilitare.  

Dacă infrastructura tehnico-edilitară nu este realizată la profilul și dimensiunea prevăzute prin 
documentația P.U.G., autoritățile locale limitează accesul la utilizarea coeficientului de utilizare a 
terenului (C.U.T.), până la jumătate din valoarea lui, până la realizarea infrastructurii.  

7. PRINCIPIUL COMPLEMENTARITĂȚII 
Dezvoltarea unei zone ține cont și de minimul necesar de dotări complementare, aferent solicitării. 
Pentru fiecare tip de solicitare, prezentul regulament indică suprafața desfășurată minimă a funcțiunii 
complementare ce permite propunerea unei funcțiuni dominante la nivelul comunei, pentru a evita 
suprasaturarea unor arii din comună și pentru a evita dezvoltarea cartierelor cu o singură funcțiune.  
 
În acest sens, dacă infrastructura de echipamente publice (școală, grădiniță, afterschool, dispensar) nu 
este dezvoltată la capacitatea adecvată densității locuitorilor din cvartalul respectiv, autoritățile locale 
pot limita temporar accesul la utilizarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), până la jumătate 
din valoarea lui, până la realizarea dotărilor de utilitate publică necesare.  
 

8. PRINCIPIUL COPARTICIPĂRII 
Acest principiu presupune implicarea cetățenilor sau actorilor din mediul privat la implementarea 
acțiunilor prevăzute de regulament, respectiv stabilirea  contribuțiilor acestora la atingerea obiectivelor 
prevăzute de  reglementările urbanistice (de exemplu, în domeniul spațiilor verzi, spațiilor de joacă, 
dotări etc. ). Se va avea în vedere, implicarea cetățenilor și a altor parteneri care pot contribui la 
modelarea calitativă și eliminarea disfuncționalităților, din punct de vedere urbanistic, a contextului 
economic, social, de mediu și cultural al zonei de referință, fără monopolul sau răspunderea exclusivă a 
autorităților locale. 
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9. PRINCIPIUL COOPERĂRII  
În procesul de dezvoltare urbană, autoritățile locale vor asigura că promovează interesele populației, 
ținând cont de toate structurile superioare ce guvernează investițiile în zona studiată – principiul 
cooperării pe verticală. În același timp autoritățile locale sunt obligate să țină legătura în permanență cu 
autoritățile competente ale teritoriilor comune în vederea dezvoltării integrate și participative – 
principiul cooperării pe orizontală.   
 

10. PRINCIPIUL ECHITĂȚII 
Acest principiu are la bază identificarea unor soluții și mecanisme care să conducă la atingerea celor mai 
înalte standarde în domeniul calității vieții, respectiv soluții și mecanisme care să îmbine atât respectarea 
drepturilor particularilor (cum ar fi: dreptul de proprietate, dreptul de a construi, dreptul la un mediu 
sănătos, dreptul la infrastructură și utilități etc.), cât și interesele generale, superioare sau 
limitele/posibilitățile autorităților publice locale pe diferite paliere (administrative, financiare etc.). De 
exemplu, având în vedere imposibilitatea/dificultatea financiară a autorităților locale de a expropria și 
amenaja toate imobilele necesare asigurării  necesarului de spații verzi, se urmărește identificarea unor 
mecanisme alternative care să îmbunătățească toate condițiile de mediu (nivel de oxigen, diminuarea 
poluării etc.). 
 

11. PRINCIPIUL EFICIENȚEI  
Acest principiu se referă la identificarea și promovarea unor soluții care să răspundă eficient și rațional 
nevoilor populației (infrastructură, utilități, încălzire, electricitate etc.) cu impact minim asupra mediului 
înconjurător, respectiv asupra resurselor implicate, avându-se în vedere conservarea acestora pe 
termen lung, fără a priva generațiile viitoare de acces la astfel de resurse. 
 

12. PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII DURABILE  
Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor 
în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om-mediu, fie că este vorba de mediul 
înconjurător, mediul economic sau mediul social. Principiul dezvoltării durabile presupune asigurarea 
bunăstării comunităților utilizând resursele disponibile, în mod sustenabil, astfel încât viitoarele 
generații să beneficieze de aceleași condiții.  
 

13. PRINCIPIUL COERENȚEI MEDIULUI 
Documentația P.U.G. propune mecanisme de creștere a spațiilor verzi și a numărului de arbori plantați 
în raport cu investițiile care urmează să se desfășoare în baza reglementărilor prezentei documentații. 
Astfel, spațiul verde se echilibrează cu dezvoltarea localității, și nu se raportează doar la spațiile verzi 
încadrate în U.T.R. -ul caracteristic spațiului verde, conform bilanțului teritorial.  
 

14. PRINCIPIUL PREVALENȚEI DREPTULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS (PRINCIPIUL COPACULUI) 
Acest principiu urmărește respectarea și asigurarea, în mod prioritar, a dreptului la un mediu sănătos 
(cu toate dimensiunile sale – zone verzi, reducerea poluării etc.). Astfel, între altele, se va avea în vedere 
ca, în virtutea acestui principiu, coroborat cu cel al coparticipării, fiecare funcțiune aprobată care 
generează consum de oxigen să fie corelată în mod obligatoriu cu funcțiuni generatoare de oxigen (de 
exemplu, prin plantarea de arbori, prin prezervarea spațiilor verzi cu această destinație pe toată durata 
construcției).  
 

15. PRINCIPIUL „POLUATORUL PLATEȘTE” ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
Un investitor care, prin dezvoltarea propusă, cauzează daune mediului înconjurător este răspunzător 
pentru acestea și trebuie să ia măsurile necesare de reparare sau de prevenire și să suporte toate 
costurile aferente.   
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16. PRINCIPIUL INTEGRĂRII 
Acest principiu impune ca fiecare zonă, în funcție de specificul său, reglementările urbanistice să aibă 
integrate toate categoriile de funcțiuni necesare unei dezvoltări durabile. Pentru exemplificare, 
funcțiunea de zonă de locuit va fi însoțită în mod obligatoriu de dotările și serviciile aferente unei astfel 
de zone și de infrastructura necesară, pentru asigurarea unei distribuții uniforme în teritoriu, astfel încât 
toți utilizatorii acestui spațiu să beneficieze în mod egal și nepărtinitor de aceste servicii. 
 

17. PRINCIPIUL CONECTIVITĂȚII 
Cumulul strategiilor și politicilor concretizate prin programe și proiecte de dezvoltare urbană, vor urmări  
crearea legăturilor cât mai rapide în teritoriu, având în vedere dezvoltarea economică pe termen mediu 
și lung prin colaborarea cu teritoriile învecinate.  
 

18. PRINCIPIUL COERENȚEI 
Acest principiu se referă la urmărirea coerenței vizuale și fizice a construcțiilor, din punct de vedere 
arhitectural și al soluțiilor tehnice, dar și la coerența funcțiunilor urbane, rețelelor de infrastructură, 
dotărilor etc.   
 

19. PRINCIPIUL ECHILIBRULUI  
Acest principiu are în vedere considerarea într-un mod simultan și echilibrat a tuturor intereselor și 
problemelor relevante pentru dezvoltarea urbană la nivelul zonei de referință. Se va urmări 
reglementarea armonioasă a tuturor aspectelor urbanistice, fără accentuarea unor problematici, în 
detrimentul altora. 
 

20. PRINCIPIUL INOVĂRII 
Principiul inovării urmărește dezvoltarea și utilizarea celor mai noi tehnologii disponibile (în materie de 
infrastructură, utilități, transport, dotări etc.) care să diminueze impactul asupra mediului înconjurător, 
respectiv asupra calității vieții.  
 

21. PRINCIPIUL DIVIZIUNII ÎN TERITORIU  
Cvartalul reprezintă partea unui oraș care are anumite trăsături specifice, fiind un țesut urban delimitat fie 
de străzi care se intersectează, fie de anumite funcțiuni sau repere majore din cadrul orașului. 
 
Pentru păstrarea echilibrului la nivelul zonelor funcționale, unitatea administrativ-teritorială se împarte în 
cvartale în baza următoarelor criterii de delimitare:  
- se ține cont de raza de deservire a dotărilor de interes public (500-1000 m) 
- se corelează cu artele de circulație majore care generează funcțiuni publice 
- se diferențiază în raport cu profilul funcțional dominant: locuire, birouri, comerț, învățământ.   

 

22. PRINCIPIUL PREZERVĂRII REZERVELOR DE TEREN   
Acest principiu urmărește dezvoltarea echilibrată pentru asigurarea premiselor de dezvoltare sustenabilă și 
competitivă în interesul general al comunităților, prin reglementarea zonelor ținând cont de rezervele de 
teren necesare unor etape de dezvoltare ulterioară.  

CAPITOLUL 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM  
 

Art. 1. Prezentul R.L.U. (Regulament Local de Urbanism) are caracter director.  

Art. 2. Prezentul R.L.U. (Regulament Local de Urbanism) stabilește condițiile în care se realizează autorizarea 
directă precum și condițiile în care se impune în mod obligatoriu elaborarea unor Planuri urbanistice Zonale 
(P.U.Z). sau a unor Planuri urbanistice de detaliu (P.U.D). 
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Art. 3. În toate situațiile în care, din orice cauze, nu se pot respecta întocmai prevederile prezentului P.U.G. (așa 
cum sunt ele cuprinse în planșa de reglementări și R.L.U.), se impune elaborarea unor Planuri urbanistice zonale 
sau Planuri urbanistice de detaliu, după caz, conform Legii nr. 350/2001 republicată, privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism sunt diferențiate și explicitate pentru fiecare 
U.T.R. (unitate teritorială de referință), zonă și subzonă a acesteia. 

Art. 5. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, 
funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare 
a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelei, retrageri între 
construcții aflate pe aceeași parcelă, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, asigurarea 
spațiilor verzi și a parcajelor, realizarea împrejmuirilor, echiparea tehnico-edilitară. 

CAPITOLUL 2 - BAZA LEGALA A ELABORARII DOCUMENTATIEI P.U.G.  
 

Art. 6. Corelarea P.U.G.-ului cu alte documentații 
(1) Documentația prezentului P.U.G. este realizată în baza Art. 46 din Legea 350/2001  
privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în scopul corelării cu 
documentațiile de urbanism de palier P.U.Z. și P.U.D. aflate în vigoare (sau care au produs efecte) în zona 
reglementată de prezenta documentație.  
(2) Planșa de reglementări urbanistice, zonificare funcțională, căi de comunicație, Interdicții de construire, 
aferentă prezentului P.U.G., a fost realizată prin analiza nevoilor și tendințelor de dezvoltare, identificate în baza 
studiilor de fundamentare, la nivelul comunei, în scopul alinierii la standardele Uniunii Europene - (a se vedea în 
Anexa V pozițiile 53-56, reglementările și politicile europene). 
 
Art. 7. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.)   
(1) Prezentul regulament local de urbanism (R.L.U.) este realizat în baza reglementărilor, legislației și normelor 
de ordin superior, enumerate în ANEXA V – LEGISLAȚIE, având ca bază de reglementare Planul Urbanistic General 
al Comunei Berceni aprobat prin H.C.L. nr. 02/28.02.2001, prelungit cu H.C.L. nr. 08/11.05.2011, respectiv H.C.L. 
nr. 59/31.10.2017; Legea 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. 
(13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și O.U.G. nr. 51/2018 pentru 
modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene,  

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE 
 

Art. 8. Prezentul regulament local de urbanism (R.L.U.)  se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor 
și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, pe teritoriul administrativ al Comunei Berceni, 
delimitat de următoarele unități administrative: la nord – vest, Orașul Popești-Leordeni, Ilfov; la nord - est, 
Comuna Jilava, Ilfov; la est, Comuna Vidra, Ilfov; la sud, Comuna Vărăști, Giurgiu.  
 
Art. 9. Se exceptează de la prevederile Art. 8 construcțiile și amenajările cu caracter militar și special, care se 
autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege. 
 
Art. 10. Împărțirea teritoriului administrativ al comunei în unități teritoriale de referință (U.T.R.) este 
reprezentată în Planșa de reglementări urbanistice, zonificare funcțională,  scara 1: 10.000, care face parte 
integrantă din documentația de urbanism „P.U.G. COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV”. 
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Art.11. Planșa de reglementări cuprinde și recomandări privind vocația unor terenuri limitrofe teritoriului 
administrativ al Comunei Berceni, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea integrată cu 
unitățile administrativ-teritoriale învecinate. Este necesar ca aceste recomandări să fie luate în considerare și 
confirmate prin Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.) - zona aglomerației urbane și zona 
metropolitană a municipiului București și prin Planurile urbanistice generale reactualizate. 

TITLUL II – REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR:  
 
CAPITOLUL 4 - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR; REGULI CU PRIVIRE LA 
PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT  

Art.12. Terenuri agricole din intravilan, suprafețe forestiere și rezervele subsolului 
(1) Terenuri agricole din intravilan 
Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de 
construcții și amenajări, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul Regulament. Prin autorizația 
de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 

(2) Suprafețe împădurite 
Autorizarea executării construcțiilor în cadrul suprafețelor împădurite este permisă conform legislației în vigoare 
la momentul solicitării certificatului de urbanism. 
 
(3) Resursele subsolului 
Autorizarea executării construcțiilor în zonele în care se evidențiază prezenta unor resurse de subsol este 
permisă conform legislației în vigoare la momentul solicitării Certificatului de urbanism. 
 
Art. 13. Resurse de apă și platforme meteorologice 
(1) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și ale cuvetelor lacurilor 
este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate și drumurilor de traversare a 
albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor. 
(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul autorităților de 
gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a 
măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectare a zonelor de 
protecție față de malurile cursurilor de apă și față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor. 
(3) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu 
avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului. 
(4) Zonele de protecție sanitară sunt detaliate în ANEXA 3 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE 
CONFORM STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ELABORATE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM. 
 
Art. 14. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate 
(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volume și aspect 
arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică 
etc., depreciază valoarea peisajului este interzisă. 
(2) Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone 
protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Pădurilor 
și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 
 
Art. 15. Zone construite protejate 
(1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes 
național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. 
(2) Autorizarea executării lucrărilor de construcții, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau 
punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Direcției Județene pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Cultural Național Ilfov, în condițiile stabilite prin Ordinul Ministrului Culturii. 
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 (3) În interiorul zonelor cu patrimoniu arheologic clasat în L.M.I. și în zonele de protecție aferente (conform 
ANEXA 2 -  Studiul 1) și marcate pe Planșa de reglementări urbanistice, zonificare funcțională aferentă 
prezentului P.U.G., prin certificatele de urbanism se va solicita obținerea avizului Direcției Județene pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Ilfov. 
 (4) În interiorul zonelor cu potențial arheologic neclasate în L.M.I., prin certificatele de urbanism se va solicita 
supraveghere arheologică cu una dintre instituțiile abilitate conform legislației în vigoare. Recepția lucrărilor este 
condiționată de prezentarea unui raport de supraveghere arheologică întocmit de un arheolog specialist/expert, 
conform normelor în vigoare. 
(5) În cazul siturilor arheologice identificate în prezenta documentație, se va lua în considerare zona de protecție 
reprezentată în cadrul Planșei de reglementări urbanistice, zonificare funcțională. În cazul siturilor ce vor fi 
clasate ulterior, zona de protecție va fi cea definită conform legislației în vigoare la momentul solicitării 
certificatului de urbanism. 
(6) În cazul intervențiilor care necesită obținerea unei autorizații de construire, conform legislației, asupra 
monumentelor istorice (conform L.M.I. de la momentul solicitării C.U.) sau asupra imobilelor aflate în zonele de 
protecție aferente, prin certificatele de urbanism se va solicita obținerea avizului Direcției Județene pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Ilfov. 
(7) În cazul monumentelor istorice clasate L.M.I., identificate în prezenta documentație, se va lua în considerare 
zona de protecție reprezentată în cadrul Planșei de reglementări urbanistice, zonificare funcțională. În cazul 
monumentelor ce vor fi clasate ulterior, zona de protecție va fi cea definită conform legislației în vigoare. 
 

CAPITOLUL 5 - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC 
 

Art. 16. Expunerea la riscuri naturale 
(1) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția 
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. În sensul prezentului regulament, prin 
riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, zone inundabile și altele asemenea. 
(2) Sub condiția eliminării factorilor naturali de risc, prin efectuarea unor lucrări specifice (desecări, consolidări 
de  terenuri, etc.) care se vor aproba de autoritatea competentă în protecția mediului sau alte organisme 
competente după caz, ulterior efectuării lucrărilor de eliminare a factorilor de risc, sunt admise construcții și 
amenajări pentru care se obțin avize favorabile emise de către autoritățile competente. 
 
Art. 17. Expunerea la riscuri tehnologice 
(1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute 
și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de 
comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția lucrărilor pentru care legea 
permite obținerea avizului din partea instituțiilor sau operatorilor abilitați. 
(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau 
agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau 
solului. 
(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor 
tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 
 
Art. 18. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice 
(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face 
numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.  
(2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este stabilită prin ordin comun al 
Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministrului 
Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministrului Sănătății, Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, Ministrului Apărării Naționale și Ministrului de Interne. 
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Art. 19. Asigurarea echipării edilitare 
(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare 
edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor 
interesați este interzisă. 
(2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației 
efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați. 
(3) Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează numai împreună cu recepția lucrărilor de branșamente la 
infrastructura tehnico-edilitară și după caz a parcărilor și spațiilor verzi amenajate în afara lotului, în condițiile 
prezentului regulament (vezi Art. 44 alin. 4 și Art. 45 alin. 15). 
 
Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor 
(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația 
construcției și funcțiunea dominantă a zonei. 
(2)  Suprafețele libere din spațiul de retragere dintre zonele de servicii si locuire vor fi plantate cu arbori în 
proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe toată limita incintei. 
(3) Condițiile de amplasare a construcțiilor sunt prevăzute în TITLUL III. ZONIFICARE FUNCTIONALA; PREVEDERI 
LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 
(4) În toate zonele funcționale se admit platforme ecologice de selectare a deșeurilor urbane cu condiția obținerii 
avizului Direcția de Sănătate Publică Ilfov. 
(5) În toate zonele funcționale sunt interzise: 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele 
adiacente; 
- orice lucrări de terasament și de sistematizare verticală care nu se autorizează deodată cu imobilele și care 
conduc la realizarea de diferențe de nivel mai mari de 20 cm față de cotele terenurilor învecinate sau față de 
cota străzii din care terenul are acces și care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice. 
- sistematizarea verticală a terenurilor, inclusiv a accesurilor, se va proiecta astfel încât apele pluviale să fie 
preluate în sistemul de canalizare aferent lotului. 
 
Art. 21. Indicatorii de utilizare a terenului 
Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.).  
Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.). 
(1) în vederea autorizării executării construcțiilor, în cadrul Regulamentului sunt detaliați indicatorii P.O.T. și 
C.U.T. pentru fiecare U.T.R., la care se adaugă sporurile conform Art. 22, 23, 24 și 25, cu respectarea legislației 
în vigoare. 
(2) Pentru terenurile reglementate în doua UTR-uri, se iau în calcul indicatorii C.U.T. și P.O.T. ai UTR-ului 
dominant. 
(3) în orice zona funcțională este permisa reparația și renovarea unei clădiri existente, chiar dacă clădirea  
existentă nu respecta reglementările UTR-ului în care este amplasată. Extinderea unei clădiri se supune 
reglementărilor UTR-ului în care este amplasată. Prezentul punct se citește împreună cu Art. 26, alin. (3).  
(4) Prezentul articol se citește împreună cu CAPITOLUL 8 - DISPOZIȚII FINALE. 
 
Art. 22. Derogări în caz de expropriere 
(1) Pentru toate zonele funcționale, proprietarii parcelelor, care în urma aprobării documentației P.U.G., 
urmează a fi expropriați, pot beneficia integral de indicatorii P.O.T. și C.U.T. raportați la suprafața terenului inițial 
(înainte de expropriere), la care se adaugă un spor de C.U.T. calculat la suprafața de teren prevăzută a fi 
expropriată. 
(2) Clădirea va respecta retragerile limitelor terenului ce va rămâne în proprietate în urma exproprierii.  
(3) P.O.T.-ul inițial (raportat la suprafața terenului inițial – înainte de expropriere) poate fi utilizat la suprafața de 
teren rămasă în urma exproprierii, în limita a 80% din suprafața terenului prevăzut a rămâne în urma exproprierii. 
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(4) Sub rezerva oricăror prevederi legale imperative contrare, beneficiile prezentului articol sunt aplicabile sub 
condiția ca beneficiarul să își asume prin declarație notarială, ca oricând în decursul a 49 de ani de la obținerea 
autorizației de construire , va ceda cu titlu gratuit, fără a pretinde niciun fel de despăgubiri sau alte compensații 
materiale, suprafața propusă care va fi trecută în domeniul public al oricărei autorități competente, ce va face 
această solicitare. Recepția la terminarea lucrărilor este condiționata de instituirea sarcinii cu obligația de cedare 
cu titlul gratuit în condițiile stipulate anterior. 
(5) În cazul parcelelor care prin P.U.G. sunt afectate de viitoare lucrări de interes public, iar proprietarii parcelelor 
nu își exprimă intenția și acordul de a ceda gratuit terenurile afectate, coeficienții P.O.T. și C.U.T. se calculează 
doar la suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 
 
Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor 
(1) În cazul proiectelor în care se propune realizarea de parcări la nivelurile supraterane ale clădirilor, (părți din 
construcții sau construcții destinate integral parcajelor), se va aplica o majorare a indicelui C.U.T. egală cu 
suprafața construită desfășurată aferentă acestor parcări precum și o majorare a regimului de înălțime al clădirii, 
cu încă un nivel de maxim 3,00 m înălțime, clădirea  rezultata beneficiind așadar de un spor de înălțime de 3,00 
m fără a fi nevoie sa se retragă suplimentar aferent celor 3,00 m astfel suplimentați. 
 (2) Pentru a beneficia de majorarea C.U.T.-ului si/sau a înălțimii, se vor respecta următoarele condiții: 
a) Construcțiile/nivelurile destinate parcărilor vor avea minim 2 laturi cu fațada deschisă sau puternic ventilata,  
cu aspect omogen și o proporție a golurilor libere  de cel puțin 60% la nivelul întregului nivel. 
b) Locurile de parcare construite vor fi utilizate doar pentru acoperirea necesarului generat de proiectul de pe 
lot. Pentru ele se va institui sarcina privind interdicția de desființare sau de schimbare a funcțiunii pe toată durata 
de existență a clădirii.  
    
Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile și unitare 
(1)În toate zonele funcționale se pot amenaja spații verzi  și plantații, inclusiv în  zonele propuse spre expropriere 
pentru organizarea de spații verzi. Se recomandă ca până la dezvoltarea infrastructurii pe terenul afectat, acesta 
să fie amenajat ca spațiu verde. 
(2) În zonele marcate la nivelul planului de reglementari aferent P.U.G. identificate în cadrul legendei ca „Rază 
de deservire pentru proiecte de investiții- învățământ”; în acest caz, autoritatea publică va stabili terenurile și 
suprafețele pentru realizarea unor dotări de învătământ (școli, grădinițe). 

(3) Toate zonele funcționale (cu excepția UTR-urilor  V1, V3, V4, V5) beneficiază de un spor de C.U.T. =  0,5 dacă 
se amenajează un spațiu verde de tip scuar sau parc, cu acces public nelimitat, în sensul Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Suprafața minimă a terenului va fi de 
1000,00 mp, dar nu mai puțin de 35% din suprafața totală a terenului (ce include și infrastructura aferentă 
asigurării accesului public nelimitat al spațiului verde),  cu condiția ca această suprafață de teren sa fie 
dezmembrată și să se noteze în cartea funciară sarcina de a permite acces public nelimitat.  

(4) În toate zonele funcționale (cu excepția UTR-urilor  V1, V3, V4, V5)  parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. 
de maxim 1, dacă jumătate din acest spor de C.U.T. este consumat pentru amenajarea unor dotări de utilitate 
publică  - de tip școală, grădinița, after school, dispensar si cu respectarea articolului 5 din Legea 24/2007 privind 
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările si modificările 
ulterioare. 
(5) Sporul de C.U.T.  prevăzut la alin. (3) și (4) se raportează la   suprafața terenului înainte de dezmembrare, fără 
a depăși valoarea C.U.T. de 2,5. 
(6) Bonificațiile aferente sporurilor de C.U.T. menționate în Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26  sunt 
cumulative, fără a depăși valoarea C.U.T. de 2,5. 
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Art. 25. Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive 
(1) Parcelele de colț sau cele amplasate în intersecțiile în T (conform definiției din ANEXA 3), în orice zonă 
funcțională cu excepția U.T.R. L1, beneficiază de un spor de înălțime de maxim 2 niveluri și/sau de suplimentarea 
C.U.T. cu 0,5 față de cel reglementat pentru U.T.R.-ul respectiv, fără a fi nevoie să se retragă suplimentar aferent 
înălțimii suplimentate.  
(2) Parcelele de colț (conform definiției din ANEXA 3 și parcelele din alte UTR-uri decât V1, V3, V4, V5, TF)   
beneficiază de suplimentarea coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.) cu 0,5 față de cel reglementat pentru 
U.T.R.-ul respectiv, doar daca parterul construcțiilor edificate pe parcela este integral destinat cel puțin uneia 
din următoarele funcțiuni: comerciale, cultură, învățământ, sport, agrement si cu respectarea articolului 5 din 
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările 
si modificările ulterioare. 
(3) În toate zonele funcționale, pentru terenurile cu suprafața mai mare de 10.000,00 mp, în cazul în care pe o 
fâșie cu o lățime de 10 m pe laterale și posterior se plantează copaci, regimul maxim de înălțime se 
suplimentează cu un nivel (3,00 m), respectând retragerile laterale și posterioară, impuse prin prezentul 
regulament. 
(4) Bonificațiile aferente sporurilor de C.U.T. menționate în Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26 sunt 
cumulative, fără a depăși valoarea C.U.T. de 2,5. 
 
Art. 26. Lucrări de utilitate publică 
(1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a 
teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza documentațiilor Studiu de fezabilitate sau 
D.T.A.C., în condițiile legii. 
(3) Pentru proiectele de utilitate publică ce vizează realizarea unor obiective de interes național, municipal și 
local, pe parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente, dacă construcțiile 
existente au coeficienți și indicatori urbanistici superiori celor admiși prin prezentul Regulament, noile construcții 
se vor putea edifica utilizând coeficienții și indicatori urbanistici existenți, anterior desființării, conform 
documentațiilor cadastrale întocmite înaintea desființării construcțiilor. 
(4) în toate zonele funcționale, pentru investițiile publice, C.U.T.-ul este majorat pana la valoarea de 2,5, iar 
indicatorul P.O.T rămâne cel aferent U.T.R.-ului. În cazul în care conformarea clădirii și amplasarea ei va respecta 
regulile de retrageri și amplasare ale U.T.R.-ului, se va emite autorizație de construire directă, indiferent de 
forma și suprafața terenului, fără a fi nevoie de realizarea unei alte documentații de palier P.U.D. sau P.U.Z.  
(5) În cazul în care la faza documentațiilor studiu de fezabilitate sau D.T.A.C., aferente proiectelor de 
infrastructură rutieră, se constată că adiacent căilor de circulații publice existente sau propuse este necesară 
mărirea amprizei cu până la maxim 3 m în zonele L1, și până la maxim 5 m în celelalte zone funcționale, de 
oricare parte a axului străzii, iar pe terenurile respective nu se găsesc construcții monumente istorice clasate, 
atunci ampriza se poate mari fără a fi nevoie de alte documentații urbanism de palier P.U.Z.  sau P.U.D.. 
(6) Pentru amenajarea căilor de circulații publice se vor emite autorizații de construire direct în baza prezentei 
documentații, fără a fi necesară elaborarea altor documentații de urbanism, sub condiția încadrării propunerilor 
în prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism și a Planșei - Reglementări urbanistice, zonificare 
funcțională, căi de comunicație, interdicții de construire. Geometrizarea ce va face obiectul studiilor de 
fezabilitate și proiectelor tehnice poate varia față de soluțiile din P.U.G. cu condiția încadrării proiectului în 
limitele zonelor delimitate ca infrastructură conform reglementarilor acestui P.U.G.  
 

CAPITOLUL 6 - REGULI DE  AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII  
 

Art. 27. Amplasarea față de drumuri publice 
(1) În zona și ampriza drumului public existent sau prevăzut a se realiza conform prezentului P.U.G, se pot 
autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice și al administratorului drumului:  
a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare; 
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b) parcaje subterane și supraterane, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv 
funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, 
rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen. 
d) pasajele subterane sau supraterane care să permită traficul pietonal, inclusiv funcțiuni complementare (de 
ex: comerciale, alimentație publică, etc) în cazul investițiilor publice sau private care sunt traversate de drumuri 
și circulații publice existente sau prevăzute prin prezentul P.U.G. 
e) stații de transport în comun, în zonele delimitate la nivelul planului de reglementari aferent P.U.G. identificate 
în cadrul legendei ca „Stații de transport public”; în acest caz, profilul stradal al arterei unde este posibilă 
amplasarea unei stații de transport în comun, poate fi modificat față de cel din planșa Reglementări urbanistice 
- circulații, în limita a 4 metri, conform soluției propuse de proiectantul fazei de studiu de fezabilitate și a avizelor 
de specialitate, fără a fi necesară elaborarea unor studii de specialitate.  
 
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, zona de siguranță și zona 
de protecție, care sunt reglementate ca zona T. 
(3) Ocuparea căilor publice în scopul derulării de activități comerciale va fi limitată prin regulile în vigoare. Pot fi 
autorizate doar amplasarea de tonete și alte echipamente mobile, în măsura în care ele nu incomodează 
circulația pietonală. 
 
Art. 28. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile 
(1) În zona de protecție aferentă cursurilor de apa și a lacurilor, lucrările care necesită Autorizație de construire 
se vor executa doar cu avizul Administrației Naționale Apele Române. 
 
Art. 29. Amplasarea față de căi ferate din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
(1) În zona de protecție a infrastructurilor feroviare lucrările care necesită Autorizație de construire se vor 
executa doar cu avizul C.N.C.F.R.- Sucursala Regională București. 
(2) În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, 
indiferent de proprietar, cu lățimea de 100,00 m măsurată fata de axa liniei de cale ferata, cea mai aproape de 
imobil si construcție. 
(3) Prezentul articol se citește împreună cu ANEXA 1 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM 
AVIZELOR ȘI PUNCTELOR DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - 10. 
Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea C.N.C.F.R.- Sucursala Regională București. 
(4) Extinderea căilor ferate construite pe terenuri proprietate privată se va face cu avizul C.N.C.F.R.- Sucursala 
Regională București, deodată cu instituirea zonei de protecție conform recomandărilor și restricțiilor ce se vor 
impune. 
 
Art. 30. Amplasarea față de aeroporturi, heliporturi și culoare de siguranță 
(1) Nu este cazul. 
 
Art. 31. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat 
(1) Nu este cazul. 
 
Art. 32. Amplasarea față de aliniament 
(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează: 
a) la aliniament, atunci când fondul constituit prezintă fronturi amplasate pe aliniament; 
b) în zonele configurate, retragerea de la aliniament va fi conform caracterului străzii (se vor respecta aceleași 
retrageri ca cele ale construcțiilor învecinate existente) sau conform alinierii dominante a clădirilor (atunci când 
frontul este parțial constituit), cumulativ cu retragerile speciale (referitoare la funcțiune) impuse prin R.L.U. 
pentru fiecare zonă funcțională; 
c) în zonele nou configurate, retragerea se va raporta la noile aliniamente propuse (noile limite de proprietate 
propuse), conform reglementărilor pentru fiecare zonă funcțională. 
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d)  în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură 
cu o construcție viabilă sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi 
dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan; 
e) în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă 
latură cu o construcție într-o stare avansată de degradare (neviabilă), iar caracterul străzii indică tendința 
clădirilor noi de a se retrage de la aliniament, conform regulamentelor anterioare, noua clădire se va retrage de 
la aliniament conform retragerii caracteristice;  
g) În cazul în care terenul are acces la strada printr-un drum de servitute, peste care nu se suprapune o viitoare 
strada, atunci amplasarea clădirii se face fata de toate laturile după calculul și reglementările aferente UTR-ului 
respectiv pentru limitele laterale. Excepție face terenul în care se înfundă accesul, care are 3 laturi ce se 
calculează și unde se aplică calculul de tip retrageri laterale pe 3 laturi și o retragere posterioara. 
h) În cazul loturilor cu accesuri din mai multe străzi, se va respecta conformarea aferentă străzii de rang superior. 
(2) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. 
(3) Pentru terenurile afectate de supralărgirea arterelor de circulație, alinierea noilor construcții va lua în 
considerare noul aliniament al viitoarei străzi. 
(4) Pe suprafața terenurilor reglementate în prezenta documentație pentru extinderea/modernizarea căilor de 
comunicație nu se emit autorizații de construire, cu excepția celor prevăzute la art. 27 și a construcțiilor cu 
caracter provizoriu. 
(5) În cazul în care printr-o documentație de urbanism de interes public aprobată anterior a fost propusă o 
dezvoltare a infrastructurii publice ce afectează terenuri private, iar prin prezenta documentație P.U.G. se 
renunță la respectiva dezvoltare, pentru terenurile astfel afectate pentru care au fost efectuate lucrări de 
dezmembrare și/sau expropriere se permite inițierea unei proceduri pentru un schimb și/sau transfer de teren, 
pentru reîntregirea terenului inițial afectat, fără a fi nevoie de realizarea unei alte documentații de palier P.U.Z. 
sau .PU.D. 
 
Art. 33. Amplasarea fata de limitele laterale, posterioară și în interiorul parcelei 

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: 
a) Retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei vor fi de minim 1/3 ori înălțimea clădirii 

măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), la care se adaugă un metru; 
b) În cazul în care se renunță la dreptul de supraetajare ulterioară a construcțiilor, fapt ce se consemnează în 

declarația notarială ce va fi înscrisă în cartea funciară, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale 
parcelei vor reduse la  minim 1/3 ori înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă); 

c) Aspectele detaliate în cadrul alin. (1), lit. a si b, ale prezentului articol se citesc împreună cu retragerile față 
de limitele laterale și posterioare stabilite pentru fiecare U.T.R. în parte, în cadrul CAPITOLULUI 7. Prevederi 
la nivelul unităților și subunităților funcționale. 

d)  Prin excepție, retragerile pot fi de 0,00 m fără a aduce atingere nivelului de înălțime al clădirii, pe latura în 
care terenul se afla în vecinătate cu: 

• terenuri aflate în domeniul public; 

• zonele de protecție aferente echipamentelor tehnico-edilitare; 

• zonele de interdicție de construire pentru viitoare proiecte de dezvoltare urbană; 

• zonele verzi (U.T.R. V1, V3, V4, V5); 

• suprafețe de teren înregistrate la O.C.P.I. ca parcări aferente ansamblurilor rezidențiale, ce fac parte din 
același ansamblu unitar – dezvoltat în etape diferite. 

e) distanțele minime vor fi majorate conform accesurilor și retragerilor necesare intervențiilor în caz de incendiu, 
stabilite pe baza avizului I.S.U. București - Ilfov.  
 
(2) În cazul în care există mai multe parcele ale aceluiași proprietar, despărțite de terenuri aflate în domeniul 
public, se poate aproba realizarea unui schimb de terenuri între titularii dreptului de proprietate, cu respectarea 
condițiilor legale fără a fi nevoie de elaborarea unei alte documentații de palier P.U.Z. sau P.U.D. 
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 (3) Unitățile de mică industrie, comerciale și de prestări servicii care pot crea riscuri pentru sănătate sau 
disconfort pentru populație prin producerea de zgomot și vibrații, se amplasează în clădiri separate, la distanță 
de minim 10,00 m de ferestrele locuințelor. Distanță se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității. 
Pentru unitățile sus menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, conform legislației 
în vigoare. 
(4) Linia fațadei se poate retrage începând de la etajul 2, pentru a se corela înălțimea cu retragerea impusa 
conform fiecărei UTR în parte, după cum urmează: 
a) fata de aliniere, cel mult doua retrageri; 
b) fata de limitele laterale, maxim o data pe cate o latura sau maxim de doua ori doar pe o singura latura; 
c) fata de limita posterioara, nu se limitează numărul de retrageri.  
d) retragerile prevăzute la punctele a), b) și c) se pot face concomitent sau independente unele față de altele. 
 
Art. 34. Reguli privitoare la calcane 
(1) Dacă terenul se învecinează pe limitele laterale sau posterioare cu calcanul unei clădiri care nu e monument 
istoric și este într-o stare avansată de degradare, atunci investitorul poate opta să solicite la faza de certificat de 
urbanism, în baza unui memoriu justificativ însoțit de documentare fotografică, realizarea unei construcții care 
sa nu se alipească la calcan, caz în care se aplică retragerile conform U.T.R.-ului din care face parte. 
(2) Dacă terenul se învecinează pe limitele laterale sau posterioare cu calcanul unei clădiri monument istoric, 
sau cu a unei clădiri care nu e monument istoric dar este in stare bună, atunci în mod obligatoriu  calcanul va fi 
acoperit cu o construcție. In funcție de regimul de înălțime dominant al zonei se recomandă ca o construcția nou 
propusă, sa extindă calcanul in plan vertical cu 1-2 niveluri pentru a oferi pe viitor posibilitatea vecinului/nilor sa 
supraetajeze clădirea existenta. 
(3) Prin prezentul R.L.U. se interzice generarea de calcane față de parcelele pe care sunt amplasate clădiri 
publice, monumente istorice clasate sau Biserică Ortodoxă; în acest caz se respectă o retragere față de limitele 
laterale și posterioare ale parcelei egală cu 1/3 din înălțimea la cornișă sau la atic, dar nu mai puțin de 10 m până 
la clădirea publică, monument sau biserică ortodoxă existentă.  
(4) Pentru construirea de noi biserici ortodoxe, clădirea bisericii va fi retrasă în interiorul parcelei față de limitele 
laterale și posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10,00 m față de clădirile existente cu 
caracter definitiv, iar acolo unde terenul alăturat nu este construit, minim 7,00 m față de limitele laterale și 
posterioare.  
(5) Restricțiile de la alin. 2, 3 și 4 nu pot fi derogate printr-o documentație P.U.D. 
 

CAPITOLUL 7 - REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII ȘI A LOCURILOR DE PARCARE 
 

Art. 35. Accesuri carosabile 
(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă este asigurat un acces carosabil de minim 4,00 
m dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere printr-una din proprietățile învecinate, 
constituit conform legislației în vigoare și notat în cartea funciară. Drumurile de acces trebuie să permită 
intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor și să respecte prevederile conform cadrului legislativ în vigoare. 
(2) Dimensiunea minimă a accesului carosabil minim este condiționată de funcțiunea nou propusă. 
(3) În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 
(1), cu avizul I.S.U. București - Ilfov. 
(4) Numărul și configurația accesurilor prevăzute la alin. (1) se supun avizului eliberat de Brigada Rutieră. 
(5) Dacă infrastructura rutieră nu este realizata la profilul prevăzut prin prezenta documentație P.U.G.,  
autoritățile locale pot limita accesul la consumarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), până la 
jumătate din valoarea lui, până la realizarea infrastructurii rutiere. 
(6) În cazul în care investitorul privat va realiza cu resurse proprii lucrările de infrastructură rutieră reglementate 
în prezenta documentație P.U.G., acesta va putea autoriza lucrările cu respectarea condiționărilor impuse de 
avizele furnizorilor si deținătorilor de utilități ce au stat la baza prezentei documentații P.U.G., cu respectarea 
profilurilor stradale și a clasei de importanță și siguranță în concordanță cu proiectarea și exploatarea drumurilor 



 

 

20 

 

publice. În concordanță cu Art. 27, alin. 1, punctul b), sub infrastructura rutieră investitorul va putea realiza pe 
cheltuiala proprie garaje și parcări subterane, pe care le va păstra în proprietate. Ulterior poate dona căile de 
circulație către Administrația Locală. 
 
Art. 36. Accesuri pietonale 
(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesuri 
pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 
În sensul prezentului articol, accesurile pietonale vor fi înțelese a fi căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum 
public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri 
proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, 
potrivit legii. 
(3) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități. 
(4) În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități. 

 

CAPITOLUL 8 - REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ 
 

Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi 
consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. 
(2) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, în 
următoarele condiții: 
a) realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a 
mediului; 
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua 
centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 
(3) Pentru celelalte categorii de construcții, se pot face derogări de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor 
administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când 
aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să 
construiască noi rețele. 
 (4) Dacă infrastructura edilitară nu este realizata la capacitatea prevăzută prin P.U.G. Comuna Berceni, 
Autoritățile locale pot limita temporar accesul la utilizarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), până 
la jumătate din valoarea lui, până la realizarea infrastructurii. 
Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
(1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice pot fi realizate de către investitor 
sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor/acordurilor  încheiate cu consiliul 
local. 
(2) Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de 
beneficiar. 
 
Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
(1) Apă potabilă: orice construcție de locuit și orice construcție putând servi pentru muncă, odihnă sau agrement, 
trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa 
proprie, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Ilfov; 
(2) Canalizare menajeră: racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau 
instalație nouă; 
(3) Canalizare pluvială: amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor 
meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este 
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții; 
(4) Rețele electrice, telefonice și CATV: cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului 
particular ca și iluminatului public, de asemenea și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran. În 
caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale 
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imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil 
trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor și vopsite 
în tonul fațadelor pe care se aplică. Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonați 
zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale; 
(5) Gaze: toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran; 
(6) Salubritate: orice clădire de locuit precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, 
trebuie să fie prevăzută cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere, cu respectarea 
legislației în vigoare. 
(7) La autorizarea executării tuturor construcțiilor se va ține seama de zonele de servitute și de protecție ale 
rețelelor tehnico-edilitare, a căilor de comunicație și a condițiilor impuse de avizele autorităților competente. 
(8) În zonele de protecție a rețelelor tehnico-edilitare este permisă construirea de artere de circulație cu avizul 
autorităților competente și al operatorilor de rețele din zonele respective.  
 
Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 
(1) Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate 
publică. 
(2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică. 
(3) Lucrările de extindere ale rețelelor enumerate la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în 
proprietatea publică. 
 

CAPITOLUL 9 - REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII 
Art. 41. Parcelarea 

(1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren compus din loturi alăturate, în vederea 
realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se va rezerva obligatoriu un lot cu 
suprafață minima de 500 mp, destinat soluțiilor de echipare colectivă precum și destinat realizării unui 
spațiu verde compact verde, care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului. 

(2) Autorizarea executării parcelărilor pentru care este nevoie de certificat de urbanism se realizează în baza 
prezentului P.U.G., fără a fi necesară elaborarea unei documentații de urbanism, dacă terenul respectă 
următoarele condiții: 
a) în subzonele funcționale C, M, M2, ID, A, G1,G2, S, T – terenurile au suprafața mai mică de 7.500,00 

mp; 
b) În subzonele funcționale L1,Li, V3- terenurile au suprafața mai mică de 5.000,00 mp; 
c) să demonstreze la momentul depunerii documentației pentru certificatul de urbanism că se pot 

asigura circulații în concordanță cu reglementările prezentei documentații P.U.G. 
 

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE REGIM DE CONSTRUIRE U/M 

front minim  

cuplat 

izolat 

 

10 m 

12 m 

 

 

suprafața minimă cuplat 600 mp (300 mp/ lot) 

 izolat 500 mp 

 

(3) Pentru propunerile de parcelare care nu se pot încadra în condițiile de mai sus, este necesară elaborarea 
unui Plan urbanistic de detaliu.  

Art. 42. Înălțimea construcțiilor 
(1) Înălțimea clădirilor se calculează în funcție de profilul străzii, de caracterul zonei din care se face accesul 

în parcelă, de retragerile laterale și posterioare pe care proiectantul le alege, în funcție de UTR-ul din 
care face parte lotul; modul exact de calcul este stabilit pentru fiecare UTR în cadrul TITLULUI III; 
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(2) În cazul zonelor constituite, înălțimea maximă admisă se calculează ținând cont de înălțimea medie 
generată de înălțimile construcțiilor aferente parcelelor învecinate și de cele ce constituie frontul de vis-
a-vis, în limita suprafeței desfășurate maxime admisă în unitatea teritorială respectivă, conform C.U.T. 
aferent.  

(3) Acest articol se citește împreună cu Art. 25 Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive , alin. (2). 
 
Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor 
(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii 
acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. 
(2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volume și aspect exterior, intră în contradicție cu 
aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale arhitecturii, este interzisă. Se încurajează 
refuncționalizarea și regenerarea urbană a zonelor industriale și a zonelor neurbanizate, prin inserția de clădiri 
moderne, care să încurajeze dezvoltarea economică și socială a Comunei Berceni. 
(3) Aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei 
diversități de funcțiuni și realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile lotului, 
de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de vizibilitate, cu 
excepția intervențiilor de regenerare urbană și urbanizare. 
(4) Cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie 
însoțite de o documentație tehnică, conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale 
a parterului, a contextului (fațada totală a imobilului și a celor alăturate) precum și a situației sale originale. Este 
admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni 
cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public. 
(5) Imobilele pot avea ieșiri în consolă doar în limita a 2/3 din suprafața fiecărei fațadei, restul fațadei putând fi 
tratată cu balcoane. 
(6) Pentru toate zonele funcționale se recomandă o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în 
vedere perceperea acestora din clădirile înalte. Orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente, trebuie 
să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast.  
78) Autoritatea locală emitentă prin arhitect șef va solicita, după caz, refacerea anumitor piese/elemente din 
proiect astfel încât proiectul să se conformeze cu alineatele prezentului articol. 

 

CAPITOLUL 10 - REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI  
 
 
Art. 44. Parcaje 
(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă se 
asigură realizarea acestora, în conformitate cu normele specifice în vigoare aprobate conform legislației în 
vigoare, pentru care se solicită autorizația de construire. 
(2) Pentru construcțiile finanțate din fonduri publice, normele de asigurare a numărului minim de parcare se vor 
stabili pin procedura de avizare/aprobare a proiectului. 
(3) Numărul minim de locuri de parcare necesare realizării clădirilor si amenajărilor pentru autorizare in 
construcții noi pe teritoriul Comunei Berceni se dimensionează în funcție de destinația si suprafața utilă specifică 
a funcțiunilor ce se regăsesc în clădire. 
(4) În cazul schimbării totale sau parțiale a funcțiunii unei clădiri existente, numărul minim de locuri de parcare 
va fi corespunzător noii funcțiuni.  
(5) În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea tuturor locurilor de parcare normate, minim 30% 
se vor amplasa pe terenul propriu, iar pentru restul se va demonstra prin prezentarea formelor legale, 
amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare. Aceste parcaje vor fi situate la distanță maximă (calculată 
conform metodologiei de măsurare a distanțelor de evacuare) de 400,00 m de la accesul pe lotul pe care se 
solicită autorizație de construire și pana la accesul la lotul pe care se asigură parcarea (sub condiția ca locurile 
de parcare vor fi asigurate pe toată durata de existență a construcției pentru care au fost calculate și autorizate). 
(6) Se recomandă ca modul de conformare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe compacte, dimensionate și 
dispuse astfel încât să permită ulterior construirea unor parcaje supraetajate. 
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(7) Se vor asigura următoarele: 
a) Construcții de locuințe – necesită parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar in unele cazuri parcaje-
garaje in interiorul construcțiilor. Parcarea/gararea autoturismelor se admite numai in interiorul parcelei, deci 
in afara circulațiilor publice, asigurându-se numărul de locuri de parcare in funcție de suprafața desfășurata a 
locuinței si a tipului de locuire. Numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat se stabilește după cum 
urmează: 

• Subzonele locuințelor unifamiliale cu acces si lot propriu:  
-  Se vor asigura minim 1 loc de parcare pentru suprafețe mai mici de 200 mp/ACD 
-  Se vor asigura minim 2 locuri de parcare la fiecare 200 mp/ACD. 

b) Construcții cu funcțiuni de învățământ, financiar bancare, birouri, hoteluri (indiferent de categoria de confort): 
 - Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 
60 mp ai suprafeței utile aferente destinației respective; 
 - Se va asigura suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare/ garare stabilite, pentru 
salariați/vizitatori/aprovizionare; 
 - Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevede garaje in procent de 75% din care maxim 25% 
la sol, atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru. 
c) Construcții cu funcțiuni de comerț, alimentație publică 
 - Pentru toate categoriile de construcții menținute se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 
20 mp ai suprafeței construite desfășurate; 
 - Se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite, pentru 
salariați/ aprovizionare; 
 - Din totalului locurilor de parcare se vor prevedea garaje in procent de 75% din care maxim 25% la sol, 
atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru. 
d) Construcții de cult: cimitire, biserici 
 - Pentru toate categoriile de construcții menționate se vor asigura minim 10 locuri de parcare. 
e) Construcții cu funcțiuni sportive, amenajări pentru agrement 
 - Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 
20 mp ai suprafeței construite desfășurate; 
f) Construcții cu funcțiuni industriale (producție si depozitare), service-auto/ showroom: 
 - Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 
150 mp ai suprafeței construite desfășurate; 

- Se va asigura suplimentarea cu minim 30% a totalului locurilor de parcare/ garare stabilite, pentru 
salariați/vizitatori/aprovizionare; 
 - Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje in procent de 60% din care maxim 40% 
la sol, atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru. 
g) Construcții cu funcțiuni de sănătate (policlinici, creșa, leagăn de copii, orfelinate, clinici de specialitate, azil de 
bătrâni): 
 - Pentru toate construcțiile menționate se vor asigura: 
- 1 loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata construita- aferent policlinicilor, clinici de specialitate; 
- 1 loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata construita- aferent creșelor 
- cel puțin 5 locuri de parcare, in special pentru angajați- aferent leagănelor de copii, orfelinate; 
- 1 loc de parcare la 20 de paturi, dar nu mai puțin de 10 locuri de parcare, in special pentru angajați- aferent 
azilurilor de bătrâni. 
h) Construcții cu funcțiuni de servicii publice (spălătorii auto, vulcanizări, stații distribuție carburant): 
 - Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 
30 mp ai suprafeței construite desfășurate; 
(8) Pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități locomotorii 
conform prevederilor normelor in vigoare. 
(9) Se interzice rezervarea locurilor de parcare din proprietatea publica a  Comunei Berceni ca ”parcaje de 
reședință” sau orice alta servitute de uz privat, precum si obstrucționarea accesului liber de parcare cu obiecte 
sau instalații fixe sau mobile. 
(10) Se interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publică a Comunei Berceni. 
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Art. 45. Spații verzi și plantate 
(1) În vederea creșterii calității vieții cetățenilor și evitarea continuării reducerii spațiilor verzi publice, 
pentru toate zonele  funcționale, se interzice construirea pe spațiile verzi publice, aflate pe domeniul public, 
adiacente acestora. 
 
(2) Terenurile marcate pe plan cu hașura denumită „Zonă generatoare de spațiu verde - 51% spațiu verde 
din suprafața terenului (P.O.T. max 30 %)”, reprezintă terenuri care au fost încadrate inițial în Planul Urbanistic 
General aprobat anterior sau au fost actualizate ținând cont de situația actuală din teren. Reglementările 
aferente acestor terenuri sunt cele din cadrul fiecărei unități teritoriale de referință în care se încadrează, cu 
excepția faptului că vor avea un P.O.T maxim de 30% și un spațiu verde amenajat pe sol natural permeabil ce 
ocupă o suprafață de minim 51% din suprafața totală a terenului. Coeficientul de utilizare al terenului și regimul 
maxim de înălțime se raportează la unitatea teritorială aferentă încadrării conform prezentului Plan Urbanistic 
General. Obținerea autorizației de construire pe terenurile marcate ca „Zonă generatoare de spațiu verde - 51% 
spațiu verde din suprafața terenului (P.O.T. max 30 %)” este condiționată de amenajarea spațiilor verzi aferente 
parcelei în suprafețe compacte de minim 150 mp. 
 
(3) Planul de situație aferent documentației în baza căreia se solicită certificatul de urbanism, în cazul 
terenurilor încadrate ca „Zonă generatoare de spațiu verde - 51% spațiu verde din suprafața terenului (P.O.T. 
max 30 %)”, va conține obligatoriu amplasarea spațiilor verzi, poziționarea și speciile de arbori. În momentul 
emiterii certificatului de urbanism, se va marca pe planul anexă, suprafața aferentă spațiilor verzi și se va  nota 
în extrasul de carte funciară suprafața de spații verzi, numărul și speciile de arbori în cadrul amenajării propuse, 
cu mențiunea de a păstra destinația de spațiu verde indiferent dacă pe terenul respectiv se reglementează o altă 
funcțiune față de cea aprobată în prezentul plan. 
 
(4) Planul de situație aferent documentației care stă la baza emiterii autorizației de construire va conține  în mod 
obligatoriu amplasarea spațiilor verzi, poziționarea copacilor și speciile de copaci, locurile de joacă și alte 
elemente de amenajare peisagistică, precum și instalațiile de irigare și întreținere a spațiilor verzi. În momentul 
recepției la terminarea lucrărilor se va verifica respectarea suprafețelor de spații verzi și a amenajărilor din planul 
de situație. Spațiile verzi și arborii plantați se vor consemna în extrasul de carte funciară, cu mențiunea de a-și 
păstra destinația pe toată durata de viață a construcției edificate.  
 
(5) Realizarea unei construcții noi pe terenuri cu un coeficient de utilizare a terenului cu valoarea mai mică sau 
egală cu 2 (C.U.T. ≤ 2)  va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde compact cu suprafața de cel puțin 
30% din suprafața totală a parcelei aferentă proiectului, dintre care minim  20% se va amenaja pe sol natural 
permeabil, iar diferența de până 30%, se va realiza peste subsol, cu condiția ca acea porțiune de subsol să aibă 
cota plăcii peste subsol la -0,60 m față de cota terenului neamenajat. 
 
(6) Autorizarea de construcții noi pe  terenuri cu un coeficient de utilizare a terenului cu o valoare mai mare de 
2, dar mai mică sau egală cu 2,5 (C.U.T. > 2  și C.U.T. ≤ 2,5)  va fi condiționată de amenajarea de spații verzi 
compacte cu suprafața de cel puțin 40% din suprafața totală a parcelei aferentă proiectului, din care  30% se va 
amenaja pe sol natural permeabil, iar restul de 10% va avea asigurată grosimea stratului vegetal de minim 0,60 
m (cu respectarea C.T.N. – cota terenului neamenajat), astfel încât să permită dezvoltarea vegetației de talia 
arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate. 
 
(7) Prevederile art. 45, alin. (5), (6) și (7) nu se aplică terenurilor detaliate în cadrul alin. (2), terenurile încadrate 
ca „Zonă generatoare de spațiu verde - 51% spatiu verde din suprafata terenului (P.O.T. max 30 %)”. 
 
(8) În categoria spațiilor verzi nu pot fi incluse dalele înierbate sau alte suprafețe cu o grosime a solului mai mică 
de 0,60 m care nu permite plantarea de arbuști etc.  
  
(9) Amplasarea de spatii verzi pe terase va respecta următoarele reguli: 
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va avea o grosime a solului vegetal de minim 0,60 m; 
va avea asigurate soluții de irigare și drenare; 
terasa va avea o acoperire cu spații verzi de maxim 70% din suprafața terasei; 
 
(10) În zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la 
umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor apelor ce traversează unitatea 
administrativ teritoriala se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor. 
 
(11) În cazurile în care, din orice motive, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul 
regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire poate opta pentru amenajarea unui spațiu 
verde plantat de minim 10% din suprafața totală a parcelei, la nivelul solului,  iar restul de spațiu verde necesar 
va fi amenajat ca spațiu verde de tip scuar sau parc sau ca spații plantate înalte sau păduri, cu acces public 
nelimitat, în sensul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, pe o suprafață compactă de minim 400,00mp, aflată în proprietate persoană fizică sau juridică, la o 
distanță de maxim 500,00m măsurată în coordonate stereo de la parcela pe care se realizează investiția parcul 
(scuarul) amenajat. Distanța maximă mai sus stabilită de 500,00m poate fi depășită sub condiția ca parcul 
(scuarul)  amenajat să fie pe teritoriul Comunei Berceni și suprafața amenajată să fie dublul celei suplinite. 
Înaintea emiterii autorizației de construire, solicitantul va înscrie în cartea funciară a imobilului/imobilelor teren 
pe care se va amenaja spațiul verde, obligația menținerii și întreținerii ca spațiu verde, pe toată durata de 
existență a construcției pentru care se asigură spațiul verde. La inițiativa investitorului, terenul pe care s-a 
amenajat spațiul verde poate fi donat către administrația domeniului public, în condițiile legii. 
 
(12) Construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafața parcelei, până la limita propusă pentru 
domeniul public, astfel încât să se asigure suprafața de sol permeabil de minim 20%.  
 
(13) Prin excepție de la art. 45, alin.(12), în cazul zonelor marcate ca terenuri încadrate ca „Zonă generatoare de 
spațiu verde - 51% spațiu verde din suprafața terenului (P.O.T. max 30 %)” construirea în subteran este permisă 
pe maxim 49% din suprafața parcelei, până la limita propusă pentru domeniul public, astfel încât să se asigure 
suprafața de sol permeabil de minim 51%.  
 
(14) Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 
4,00m înălțime și diametrul tulpinii peste 0,15 m. Se permit tăieri de arbori în scopul execuției unor lucrări de 
construire cu condiția respectării legislației în vigoare.  
 
(15) În toate zonele funcționale, la fiecare autorizație de construire se impune plantarea de arbori astfel încât la 
momentul recepției, pentru fiecare unitate locativă, să fie asigurat un arbore, inclusiv cei existenți. În cazul în 
care suprafața unității locative este mai mare sau egală cu 100 mp, se vor asigura câte 2 arbori la fiecare unitate 
locativă.  
 
(16) Parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 3 locuri de parcare și pot fi înconjurate 
cu un gard viu. Numărul de arbori aferenți locurilor de parcare este inclus în numărul de arbori rezultat în urma 
calculului raportat la suprafața desfășurată generată de coeficientul de utilizare a terenului conform situației 
descrise la alin. (15).  
 
(17) În cazul în care, din orice motive, nu se poate asigura numărul de copaci prevăzuți prin art. 45, alin. (15), 
(16), după caz, se vor identifica zone adecvate plantării arborilor, care să suporte aportul necesar de verde 
pentru a compensa emisiile de CO2 generate de investiție. În acest sens, se vor respecta următoarele praguri de 
plantare a copacilor în raport cu distanța față de noua clădire:  
Dublul necesarului de copaci, în cazul terenurilor aflate la o distanță de 100 m față de obiectivul propus; 
Triplul necesarului de copaci, în cazul terenurilor aflate la o distanță de 500 m față de obiectivul propus; 
Un necesar de copaci de 4 ori mai mare decât cel care asigură necesarul de copaci pentru eliminarea emisiilor 
ce CO2 aferente construcției noi, în cazul terenurilor aflate la o distanță de 1000 m față de obiectivul propus. 
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(18) Obținerea unei autorizații pentru orice funcțiune pe un teren mai mare de 2.000,00mp este condiționată 
de crearea unor spatii verzi compacte de minim 150,00 mp, în suprafață însumată de minim 10% din suprafața 
terenului destinat folosinței în comun. 
 
(19) În cazul proiectelor realizate în etape, terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă va fi 
amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din 
amenajarea definitivă a zonei. 
 
 
Art. 46. Împrejmuiri 
În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea de împrejmuiri opace, transparente, decorative 
sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor 
sau al ansamblurilor urbanistice, după cum urmează: 
(1) Împrejmuirile cu grad nu sunt obligatorii, însă este obligatorie plantarea limitelor de proprietate cu arbori 

sau arbuști, conform detaliilor de la nivelul alineatelor ce urmează.  
(2) Împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,50 m (înălțimea împrejmuirii 

se va racorda la împrejmuirea loturilor alăturate), vor avea un soclu opac de 0,20 m până la 0,60 m, partea 
superioară fiind realizată din fier forjat, lemn, lamele de beton sau plasă metalică sau alte materiale și soluții 
ne-opace, care permit  transparenta și vor fi dublate de gard viu sau plantații. Se permite opacizarea pe 
maxim 2 m liniari din toată lungimea gardului, la un loc sau divizați în 2 porțiuni in scopul amplasării de firide 
necesare branșamentelor. 

(3) Împrejmuirile laterale și posterioare pot fi realizate cu sau fără soclu, opac sau din plasă metalică  cu 
înălțimea intre 1,80 și 2,50 m. 

(4) Împrejmuirile laterale și posterioare vor fi dublate de gard viu sau vegetație densă de arbuști sau arbori. 
Atunci când raza coronamentului la maturitatea arborelui plantat nu depășește 2,50 m, nu este necesară 
obținerea acordului notarial al vecinului pentru plantații și arbori în limita distanței de 0,60 m de la limita 
de proprietate. 

(5) Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri 
sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc. 

(6) Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției. Se 
interzic culori stridente sau discordante. Fac excepție proiectele care au câștigat concursuri de arhitectură 
recunoscute de asociații și organisme acreditate pe plan național sau internațional.  

(7) Împrejmuirile care se autorizează pe terenuri ce urmează a fi expropriate ca urmare a realizării proiectelor 
de infrastructură se pot realiza din plasă sau alte materiale ușoare, cu soluții demontabile. 

(8) Gardurile în interiorul parcelei se pot realiza din lemn sau plasa sau gard viu, transparente sau 
semitransparente, fără soclu, dublate de vegetație, dar nu mai înalte de 1,80 m. 

(9) Se pot autoriza și alte tipuri de împrejmuiri, doar daca sunt necesare pentru conformarea la condițiile 
impuse prin avizele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, sau alte avize. 

(10) Pentru delimitarea și protecția terenurilor de sport, se pot autoriza garduri din plasa transparente, fără a fi 
limitată înălțimea.
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TITLUL III – ZONIFICARE FUNCTIONALA; PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR 
FUNCȚIONALE 

 

C   Zona centrala- Subzona centrala de referinta la nivelul localitatii 

 

M   Zonă mixtă (instituții, servicii, locuire) cu regim de inaltime maxim P+2E 

 M2  Zonă mixtă (funcțiuni altele decât locuirea) cu regim de inaltime maxim P+2E 

 

L L1  Subzona locuințelor individuale cu regim de inaltime maxim P+1E+M 

 Li  Subzona locuințelor înșiruite din documentații P.U.Z. aprobate cu regim de inaltime 
maxim P+1E+M  

 

ID   Zona activitatilor productive si de servicii 

 

V   Zona spațiilor verzi 

 V1  Subzona spațiilor verzi publice (parcuri, grădini, scuaruri, etc.) cu acces nelimitat 

 V3  Subzona spațiilor verzi pentru agrement si sport 

 V4  Subzona spațiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă 

 V5  Subzona spațiilor verzi/ culoarelor verzi de protectie a infrastructurii tehnice 

 

A   Zona de activități productive- Subzona unitatilor agrozootehnice 

 

G   Zona gospodărie comunală 

 G1  Subzona construcții și amenajări pentru gospodărie comunală 

 G2  Subzona cimitirelor 

 

S   Zona cu destinație specială- Subzona cu destinație specială 

 

T   Zona transporturilor- Subzona transporturilor rutiere 

  
          Zone cuprinse in extravilan 

 TA  Zone rezervate pentru activitati agricole  
 TH  Terenuri aflate permanent sub ape 

 TC  Terenuri ocupate de căi de comunicație 

   TF  Terenuri forestiere - paduri 
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CAPITOLUL I – C – ZONA CENTRALĂ  
 

1.1 C SUBZONA CENTRALĂ DE REFERINȚĂ LA NIVELUL LOCALITĂȚII 

PARAGRAF 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Construcții administrative: sediul primăriei, sediul poliției*, filiale de partid, sedii de 
sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, sedii de 
birouri; 

(2) Servicii financiar-bancare (filiale de bănci, birouri pentru societati de asigurări); 

(3) Servicii comerciale: comerț alimentar și nealimentar, magazine generale, piață agro-
alimentară, alimentație publică, brutarii, patiserii, covrigarii, ceainarii etc; 

(4) Construcții de prestări servicii: cabinete veterinare, cabinete de avocatură, birouri 
notariale, frizerii, coafor etc.; 

(5) Biserici si lăcașe de cult, activități culturale (expoziții, muzee, biblioteci, cămine 
culturale) și învățământ (grădinițe, școli primare și gimnaziale cu dotarile aferente 
(terenuri si instalatii sportive etc.), afterschool); firme luminoase, reclame, bannere, 
publicitate, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și 
alimentație publică, mici puncte de alimentație publică și comerț în spații amenajate,  

(6) Servicii de sănătate (dispensare, cabinete medicale, cabinete stomatologice, farmacii 
etc.); servicii sociale si de turism; 

(7) Construcții de locuințe și anexe gospodărești care nu produc disconfort (bucătării de 
vară, foișoare, pătule, magazii, depozite și altele asemenea, în mod similar, sunt 
asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și garajele, serele și solariile de mici 
dimensiuni, piscinele și altele asemenea); 

(8) Mici activități manufacturiere și nepoluante cu aria construită de maxim 150 mp și 
aria desfășurată de maxim 250 mp (atelier de reparatii incaltaminte, croitorie etc); 

(9) Discoteci, sali de tip club; 

(10) Autoservice, spalatorii auto; 

(11) Străzi, trotuare, alei pietonale, parcaje, spații verzi plantate, scuaruri, împrejmuiri; 

(12) Chioșcuri de difuzare a presei; 

(13) Rețele tehnico-edilitare. 

(14) Prevederile prezentului punct se citec impreuna cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilitatii functiunilor 

*Imobilele încadrate la categoria Zonă cu destinație specială, localizate în interiorul zonei 
centrale delimitate prin prezenta documentație, nu se supun reglementărilor prevăzute 
prin Regulamentul Local de Urbanism pentru Zona Centrală. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Industrie prelucrătoare, cu condiția să nu fie poluantă, să nu prezinte risc 
tehnologic; 

(2) Transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov; 

(3) Alte activități de servicii, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte risc 
tehnologic;  

 (4) Construcții cu caracter provizoriu de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea 
executării lucrărilor, pe durata de existenței șantierului, cu respectarea legislației în 
vigoare; 
 (5) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 
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Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Industrie prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); transport 
și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activități de servicii (unități 
poluante și care prezintă risc tehnologic); 

(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunii 
 

 
PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru a fi construibile direct, în baza prezentului regulament, o parcela trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiții: 
o să aibă o suprafață minimă de 500,00 m; 
o să aibă un front la strada de: 
- minim 10,00 m în cazul construcțiilor culpate (patru fațade); 

         - minim 12,00 m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade); 

(2) În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu 
un front la strada de minim 30,00 m. 

(3) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea 
lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan urbanistic de detaliu, 
însoțit de ilustrare de arhitectură, care să demonstreze posibilitatea construirii cu 
respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente; 

        - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale; 
 - Art. 41. Parcelarea; 

        - Art. 47. Autorizarea directă; 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile de pe străzile principale din intravilan vor fi retrase fata de aliniament cu 
distante de min. 3,00 m prin respectarea conformării alinierii cladirilor existente; 

(2) Clădirile de pe străzile principale din intravilan vor fi retrase fata de aliniament cu 
distante cuprinse intre min. 3,00 m și  5,00 m prin respectarea conformării alinierii 
cladirilor existente 

(3) Balcoanele de pe fațada dinspre strada amplasate la minim 4,50 m peste nivelul 
trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul 
public cu maxim 1,20 m. Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele 
spre strada, pot depăși fațada clădirii și implicit edificabilele calculate conform 
prezentului regulament sau impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a 
depăși linia de 2,00 m impusa de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(4) Proiecția cornișelor poate depăși alinierea la strada cu maxim 1,50 m. 
(5) Amplasarea balcoanelor și bovindóu-urilor pe fațada dinspre strada nu trebuie să 

depășească 2/3 din suprafața acesteia; 
(6) In cazul loturilor cu deschiderea la strada mai mare de 50,0 m, se poate crea o nouă 

aliniere a construcțiilor la o distanță fixă de 10,00 m sau de 15,00 m față de 
aliniament, doar dacă în spațiile create se creează scuaruri plantate în sensul Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților. 

(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. Amplasarea 
față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei sa 
fie de minim 1/3 ori înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile 
cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu 



 

 

30 

 

posterioare ale 
parcelelor 

mai puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară. Dacă 1/3 ori înălțimea clădirii 
>10,00 m, retragerea minimă laterală și posterioară este de 10,00 m. 

(2) Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele spre strada, pot depăși 
fațada clădirii și implicit edificabilele stabilite conform prezentului regulament sau 
impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a depăși linia de 2,00 m impusă 
de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(3) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu respectă 
retragerile de la alin. (1) clădirea nou edificată  va respecta conformarea prevăzută 
la alin. de mai sus. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  

 - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și în interiorul parcelei 
  - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișă a celei mai 
înalte dintre ele; 

(2) In cazul în care fațadele învecinate prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor 
încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi - care necesită lumină naturală), alte 
încăperi pentru activități permanente ce necesită lumină naturală sau nu au deloc 
ferestre sau balcoane, distanța intre clădiri poate fi de 6,00 m.  

(3) Condițiile de la alineatele precedente se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor 
unite prin intermediul unui nivel comun (amplasate pe o dală). 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor  
articole:  

       - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei 
       - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o 
circulație publică; 

(2) Se vor asigura accesuri carosabile separate pentru consumatori, personal și 
aprovizionare (fac excepție de la separarea accesurilor construcțiile cu suprafața 
comercială mai mică de 50 mp); 

(3) În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute: Alei carosabile 
și parcaje în interiorul amplasamentului; Platforme de depozitare și accesuri mașini 
și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor; 

(4) In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a 
persoanelor cu dizabilități. 

(5) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor  
articole:  
-Art. 35. Accesuri carosabile  
-Art. 36. Accesuri pietonale. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Înălțimea maximă nu va depăși 15,00m la coamă; 

(2) Motivele și decorațiunile acoperișului, lucarnele etc. trebuie să fie înscrise într-un 
gabarit paralel cu acela al părții superioare a clădirii, situat la minim 1,50 m 
depărtare de acesta. 

(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor; 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive; 
- Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei; 
- Art. 42. Înălțimea construcțiilor. 
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Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1)  Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
 - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi 
plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.  

(2) se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii 
importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 
cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul 
propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate;  

(3) pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii 
pietonale, terase;  

(4) parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi 
înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălţime; 

(5) în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot 
mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanţi ale 
cornişelor Dâmboviţei se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie 
la stabilizarea pantelor. 

(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 
și plantate 

(7) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 30% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 50%  
(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim = 1,5 mp.ADC/mp. teren.  

(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 
- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

CAPITOLUL II – M – ZONA MIXTĂ (INSTITUȚII, SERVICII, LOCUIRE) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+2E 

2.1 M ZONĂ MIXTĂ (INSTITUȚII, SERVICII, LOCUIRE) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+2E 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale; activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport; activități de spectacole, culturale și 
recreative; activități profesionale, științifice și tehnice; administrație publică și 
apărare, asigurări sociale din sistemul public; comerț cu amănuntul, construcții; 
hoteluri și restaurante; informații și comunicații; intermedieri financiare și asigurări; 
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învățământ; sănătate și asistență socială; tranzacții imobiliare; activități ale 
gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic, activități ale 
gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului 
propriu, parcaje la sol și multietajate, biserici si lăcașe de cult, firme luminoase, 
reclame, bannere, publicitate, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru 
activități de comerț și alimentație publică, mici puncte de alimentație publică și 
comerț în spații amenajate; 

(2) Toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu 
modificările și completările ulterioare), în clădiri individuale în limita maximă a unui 
C.U.T. de 40% din CUT-ul total aferent lotului. Restul de C.U.T. aferent întregului 
teren poate fi consumat concomitent sau ulterior pentru funcțiunile prevăzute la 
Alin. (1) al prezentului Punct. 

(3) Parterul imobilelor orientate spre strada va adăposti în mod obligatoriu, pe o 
adâncime de minim 10 m măsurată de la aliniere, funcțiuni care admit accesul 
publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Activitati de transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov (depozitare mic-gros, stații de întreținere auto cu 
capacitate de peste 5 posturi, stații de alimentare cu carburanți peste 5 pompe); 

(2) alte activități de servicii să nu prezinte risc tehnologic, care nu sunt poluante, 
(inclusiv care nu sunt poluante fonic). 

(3) Industria prelucrătoare, cu condiția sa nu fie poluante, sa nu prezinte risc 
tehnologic și sa fie compatibile din punct de vedere funcțional (activități 
manufacturiere); 

(4) Comerț cu amănuntul în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină 
accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare și să se respecte cerințele de 
protecție a clădirilor existente; 

(5) Construcții cu caracter provizoriu de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea 
executării lucrărilor, pe durata de existenței șantierului, cu respectarea legislației în 
vigoare; 

(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); transport 
și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice, depozitare en gros); alte activități 
de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic). 

(2) Orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic. 
(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 

compatibilității funcțiunilor. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru a fi construibile direct, în baza prezentului regulament, o parcela trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiții (clădiri cu înălțimi de maxim 2 niveluri): 

• să aibă o suprafață minimă de 500,00 m în cazul construcțiilor izolate; 

• să aibă o suprafață minimă de 600,00 m  (300 mp/lot) în cazul 
construcțiilor cuplate; 

o să aibă un front la strada de: 
               - minim 10,00 m în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral și o fațadă 
laterală); 
               - minim 12,00 m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade); 

(2) În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000,00 mp, cu 
un front la strada de minim 30,00 m. 
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(3) Pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele 
având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul 
construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 8.00 metri în cazul 
construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi 
vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente; 

(4) In cazul parcelarului existent suprafaţa minimă a parcelei construibile este de 300 
mp. 

(5) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea 
lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan urbanistic de detaliu, 
însoțit de ilustrare de arhitectură, care să demonstreze posibilitatea construirii cu 
respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(6) Se vor menţine caracteristicile parcelarului din zona protejată. 
(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 

articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente; 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele  funcționale; 
 - Art. 41. Parcelarea; 

       - Art. 47. Autorizarea directă; 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe 
alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru 
străzile nou propuse alinierea va fi de 6,00 m față de aliniament, cu condiția să nu 
lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate. 

(2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa în funcție 
de caracterul străzii, pe aliniament sau pot fi retrase la 5,00 cu condiția să nu lase 
aparente calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită 
valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare. 

(3) Balcoanele de pe fațada dinspre strada amplasate la minim 4,50 m peste nivelul 
trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul 
public cu maxim 1,20 m. Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele 
spre strada, pot depăși fațada clădirii și implicit edificabilele calculate conform 
prezentului regulament sau impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a 
depăși linia de 2 m impusa de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(4) Proiecția cornișelor poate depăși alinierea la strada cu maxim 1,50 m. 
(5) Amplasarea balcoanelor și bovindóu-urilor pe fațada dinspre strada nu trebuie să 

depășească 2/3 din suprafața acesteia; 
(6) In cazul loturilor cu deschiderea la strada mai mare de 50,0 m, se poate crea o nouă 

aliniere a construcțiilor la o distanță fixă de 10,00 m sau de 15,00 m față de 
aliniament, doar dacă în spațiile create se creează scuaruri plantate în sensul Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților. 

(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. 
Amplasarea față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei sa 
fie de minim 1/3 ori înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile 
cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu 
mai puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară. Dacă 1/3 ori înălțimea clădirii >10,00 
m, retragerea minimă laterală și posterioară este de 10,00 m. 

(2) In cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de minim 3,00 
metri pentru clădiri până la  P+2 niveluri. 

(3) clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale 
parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 
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(4) în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau 
de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;  

(5) Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie 
dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în 
care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale 
ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 5.00 
metri;  

(6) distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei este de minim 10.00 metri;  

(7) Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele spre strada, pot depăși 
fațada clădirii și implicit edificabilele stabilite conform prezentului regulament sau 
impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a depăși linia de 2,00 m impusă 
de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(8) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu respectă 
retragerile de la alin. (1) clădirea nou edificată  va respecta conformarea prevăzută 
la alin. de mai sus. 

(9) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  
 - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și în interiorul parcelei 

  - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane. 

 
 
Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

 
(1)  Clădirile vor respecta între ele distanța de minim de 1/2 din înălțimea clădirii celei 

mai înalte. Daca 1/2 ori înălțimea clădirii celei mai înalte > 15,00 m, distanța minimă 
dintre clădiri poate fi 15,00 m, dacă prin concluziile studiului de însorire se respectă 
prevederile legislației în vigoare. 

(2) Condițiile de la alineatele precedente se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor 
unite prin intermediul unui nivel comun (amplasate pe o dală). 

(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor  
articole:  

       - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei 
       - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1)  Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent 
sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de 
serviciu. 

(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 35. Accesuri 
carosabile și Art. 36. Accesuri pietonale. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Regimul de înălțime va fi de P+2E, maxim 11 m la cornisa.  
(2) Se va aplica RH minim pana la dezvoltarea institutiilor publice din zona, a 

infrastructurii de circulatie si a infrastructurii tehnico-edilitare. 
 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1)  Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
 - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 
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Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; 

(2) spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
(3) se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia 

construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar 
pentru accese. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 
și plantate 

(5) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 30% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 50%  
(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim = 2 mp.ADC/mp. teren.  
(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

2.2 M2 ZONĂ MIXTĂ (FUNCȚIUNI ALTELE DECÂT LOCUIREA) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM 
P+2E 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale; activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport; activități de spectacole, culturale și 
recreative; activități profesionale, științifice și tehnice; administrație publică și 
apărare, asigurări sociale din sistemul public; comerț cu amănuntul; construcții; 
hoteluri și restaurante; informații și comunicații; intermedieri financiare și 
asigurări; învățământ; sănătate și asistență socială; tranzacții imobiliare; activități 
ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic, activități ale 
gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului 
propriu, parcaje la sol și multietajate, biserici si lăcașe de cult, firme luminoase, 
reclame, bannere, publicitate, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru 
activități de comerț și alimentație publică, mici puncte de alimentație publică și 
comerț în spații amenajate; logistică. 

(2) Parterul imobilelor orientate spre strada va adăposti în mod obligatoriu, pe o 
adâncime de minim 10 m măsurată de la aliniere, funcțiuni care admit accesul 
publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare. 

(3)Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(7) Activitati de transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov (depozitare mic-gros, stații de întreținere auto cu 
capacitate de peste 5 posturi, stații de alimentare cu carburanți peste 5 pompe); 

(8) alte activități de servicii să nu prezinte risc tehnologic, care nu sunt poluante, 
(inclusiv care nu sunt poluante fonic). 
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(9) Industria prelucrătoare, cu condiția sa nu fie poluante, sa nu prezinte risc 
tehnologic și sa fie compatibile din punct de vedere funcțional (activități 
manufacturiere); 

(10) Comerț cu amănuntul în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină 
accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare și să se respecte cerințele de 
protecție a clădirilor existente; 

(11) Construcții cu caracter provizoriu de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea 
executării lucrărilor, pe durata de existenței șantierului, cu respectarea legislației în 
vigoare; 

(12) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(4) Industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); transport 
și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice, depozitare en gros); alte activități 
de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic). 

(5) Orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic. 
(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 

compatibilității funcțiunilor. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(8) Pentru a fi construibile direct, în baza prezentului regulament, o parcela trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiții (clădiri cu înălțimi de maxim 2 niveluri): 

• să aibă o suprafață minimă de 500,00 m în cazul construcțiilor izolate; 

• să aibă o suprafață minimă de 600,00 m  (300 mp/lot) în cazul 
construcțiilor cuplate; 

o să aibă un front la strada de: 
               - minim 10,00 m în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral și o fațadă 
laterală); 
               - minim 12,00 m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade); 

(9) În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000,00 mp, cu 
un front la strada de minim 30,00 m. 

(10) Pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele 
având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul 
construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 8.00 metri în cazul 
construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi 
vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente; 

(11) In cazul parcelarului existent suprafaţa minimă a parcelei construibile este de 300 
mp. 

(12) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea 
lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan urbanistic de detaliu, 
însoțit de ilustrare de arhitectură, care să demonstreze posibilitatea construirii cu 
respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(13) Se vor menţine caracteristicile parcelarului din zona protejată. 
(14) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 

articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente; 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele  funcționale; 
 - Art. 41. Parcelarea; 

       - Art. 47. Autorizarea directă; 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(8) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe 
alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru 
străzile nou propuse alinierea va fi de 6,00 m față de aliniament, cu condiția să nu 
lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate. 
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(9) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa în funcție 
de caracterul străzii, pe aliniament sau pot fi retrase la 5,00 cu condiția să nu lase 
aparente calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită 
valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare. 

(10) Balcoanele de pe fațada dinspre strada amplasate la minim 4,50 m peste nivelul 
trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul 
public cu maxim 1,20 m. Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele 
spre strada, pot depăși fațada clădirii și implicit edificabilele calculate conform 
prezentului regulament sau impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a 
depăși linia de 2 m impusa de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(11) Proiecția cornișelor poate depăși alinierea la strada cu maxim 1,50 m. 
(12) Amplasarea balcoanelor și bovindóu-urilor pe fațada dinspre strada nu trebuie să 

depășească 2/3 din suprafața acesteia; 
(13) In cazul loturilor cu deschiderea la strada mai mare de 50,0 m, se poate crea o nouă 

aliniere a construcțiilor la o distanță fixă de 10,00 m sau de 15,00 m față de 
aliniament, doar dacă în spațiile create se creează scuaruri plantate în sensul Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților. 

(14) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. 
Amplasarea față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(10) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei sa 
fie de minim 1/3 ori înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile 
cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu 
mai puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară. Dacă 1/3 ori înălțimea clădirii >10,00 
m, retragerea minimă laterală și posterioară este de 10,00 m. 

(11) In cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de minim 3,00 
metri pentru clădiri până la  P+2 niveluri. 

(12) clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale 
parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

(13) în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau 
de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;  

(14) Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie 
dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în 
care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale 
ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 5.00 
metri;  

(15) distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei este de minim 10.00 metri;  

(16) Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele spre strada, pot depăși 
fațada clădirii și implicit edificabilele stabilite conform prezentului regulament sau 
impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a depăși linia de 2,00 m impusă 
de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(17) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu respectă 
retragerile de la alin. (1) clădirea nou edificată  va respecta conformarea prevăzută 
la alin. de mai sus. 

(18) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  
 - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și în interiorul parcelei 

  - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane. 

 
 
Pct. 7. 

 
(4)  Clădirile vor respecta între ele distanța de minim de 1/2 din înălțimea clădirii celei 

mai înalte. Daca 1/2 ori înălțimea clădirii celei mai înalte > 15,00 m, distanța minimă 
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Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

dintre clădiri poate fi 15,00 m, dacă prin concluziile studiului de însorire se respectă 
prevederile legislației în vigoare. 

(5) Condițiile de la alineatele precedente se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor 
unite prin intermediul unui nivel comun (amplasate pe o dală). 

(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor  
articole:  

       - Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei 
       - Art. 34. Reguli privitoare la Calcane 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(3)  Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent 
sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de 
serviciu. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 35. Accesuri 
carosabile și Art. 36. Accesuri pietonale. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(2) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(3) Regimul de înălțime va fi de P+2E, maxim 11 m la cornisa.  
(4) Se va aplica RH minim pana la dezvoltarea institutiilor publice din zona, a 

infrastructurii de circulatie si a infrastructurii tehnico-edilitare. 
 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(2)  Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(2) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
 - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(6) terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; 

(7) spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
(8) se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia 

construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar 
pentru accese. 

(9) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 
și plantate 

(10) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 30% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(2) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(3) P.O.T. maxim = 70%  
(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(4) C.U.T. maxim = 2 mp.ADC/mp. teren.  
(5) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 
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CAPITOLUL III – L- ZONA DE LOCUIT 

3.1 L1  SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+1E+M 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu 
modificările și completările ulterioare), în clădiri individuale. 

(2) Parcaje la sol și multietajate, biserici si lăcașe de cult, firme luminoase, reclame, 
bannere, publicitate, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de 
comerț și alimentație publică, mici puncte de alimentație publică și comerț în spații 
amenajate; 

(3) Activități ale Persoanelor Fizice Autorizate în calitate de angajator de personal casnic, 
activități ale Persoanelor Fizice Autorizate de producere de bunuri și servicii 
destinate consumului propriu. 

(4) Funcțiuni complementare locuirii (învățământ, sănătate și asistență socială, activități 
de spectacole, culturale și recreative, alte activități de servicii) ce nu depășesc 0.5 din 
C.U.T.-ul aferent întregului lot. 

(5) Anexele (garaje, construcții conexe etc.) vor avea o suprafață maximă de 50 mp 
parter. Anexele pot ocupa maxim 7,5-10% din P.O.T.-ul aferent întregului lot. 

(6) Echipamente publice specifice zonei rezidențiale (conform ANEXA - Definiții). 
(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 

compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Comerț cu amănuntul, servicii profesionale și activități manufacturiere, cu condiția 
ca suprafața să nu depășească 250,00 mp A.D.C., să nu genereze transporturi grele, 
să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program 
prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru 
depozitare și producție. Solicitările pentru funcțiuni comerciale, peste 250,00 m, sunt 
condiționate de elaborarea și aprobarea unei documentații de palier P.U.D. 

(2) Transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov (stații de întreținere auto cu capacitate de până la 3 posturi). 

(3) Funcțiuni complementare locuirii (învățământ, sănătate și asistență socială, activități 
de spectacole, culturale și recreative, alte activități de servicii) ce depășesc 0.5 din 
C.U.T.-ul aferent întregului lot, sunt condiționate de elaborarea și aprobarea unei 
documentații de palier P.U.D. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); 
transport și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice, depozitare en gros); alte 
activități de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic). 
(2) Orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic. 
(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. 
Asigurarea compatibilității funcțiunilor. 

 
 
 
PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 
a) dimensiuni minime: 

Regimul 
de 

Dimensiune minimă în cazul 
concesionării terenului 

Dimensiune minimă în 
subzona L1 
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forme, 
dimensiuni) 

construire 

 Suprafața (mp) Front (m) Suprafața (mp) Front (m) 

Cuplat 200 10 500 12 

Izolat 200 12 600 (300 
mp/lot) 

10 

(2) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea 
lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan urbanistic de detaliu 
însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu 
respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole: 

       - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
       - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele   
funcționale  
       - Art. 41. Parcelarea 
     - Art. 47. Autorizarea directă 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile construite în regim discontinuu (cuplat, izolat) se dispun față de aliniament 
astfel: 

a) pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu 
condiția să nu lase calcane vizibile (construcțiile principale din vecinătate care 
nu prezintă stări avansate de degradare și nu reprezintă anexe); 

b) retrase față de aliniament cu 3,00 m în cazul lotizărilor existente cu parcele cu 
acces din străzi de categoria a-III a 

c) 5,00 m pe străzile de categoria II;  
(2) Distanțele se vor majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire 

existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane, daca construcția este 
minim P+1 și si construita după 2005. 

(3) În fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu 
se permite nici o construcție cu doua excepții: 

       a) fac excepție împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 m 
înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament  

        b) fac excepție garajele, cu lățime maximă de 4,00 m și înălțime maximă egala cu 
2,50 m, doar pe străzile existente la momentul aprobării prezentei documentații P.U.G. 
Se recomanda ca în cazul în care  vecinul are garaj, sa se alipească la acel garaj. 
(4) Balcoanele de pe fațada dinspre strada amplasate la minim 4,50 m peste nivelul 

trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul 
public cu maxim 1,20 m. Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele 
spre strada, pot depăși fațada clădirii și implicit edificabilele calculate conform 
prezentului regulament sau impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a 
depăși linia de 2 m impusa de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(5) Proiecția cornișelor poate depăși alinierea la strada cu maxim 1,50 m. 
(6) Amplasarea balcoanelor și bovindóu-urilor pe fațada dinspre stradă nu trebuie să 

depășească 2/3 din suprafața acesteia; 
(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. 

Amplasarea față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai 
puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară.  
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posterioare ale 
parcelelor 

(2) O derogare a retragerii poate fi obținută doar printr-un P.U.D. și doar până la o 
distanță nu mai mică de 1/4 din  înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă 
(pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin  de 2,00 m pentru 
limitele laterale și 3,00 m pentru limita posterioară. 

(3) În cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (2) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la alineatele de mai sus. 

(4) În cazul construcțiilor având regim de înălțime parter (maxim 5,00 m la atic sau 
cornișă), retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare va fi de 2,00 m. 

(5) Balcoanele și/sau bovindóu-urile de pe fațada dinspre stradă, trebuie retrase cu 
2,00 m de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală 
de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă 
balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală. 

(6) Garajele și alte anexe se pot amplasa pe limitele laterale și posterioare de 
proprietate cu condiția să se alipească la o construcție autorizată de același tip care 
creează un calcan vizibil dintr-o circulație publică, respectând o înălțime de maxim 
2,50 m și o lățime de maxim 3,00 m.  

(7) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  
- Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei 

- Art. 34. Reguli privitoare la Calcane. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din 
înălțimea la cornișă (sau atic) a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere 
locuibile. 

(2) Dacă fronturile opuse nu asigura luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau 
camera de zi - care necesită lumină naturală), distanța minimă va fi de  jumătate din 
înălțimea la cornișă (atic) a clădirii celei mai înalte dar nu la mai puțin de 4,00 m. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent 
sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de 
serviciu. 

(2) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 35. Accesuri 
carosabile și Art. 36. Accesuri pietonale. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Regimul de înălțime va fi de P+1E+M, maxim 8,00 m. 
(2) Se admit depășiri de 1,00-2,00 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor 

învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat. 
 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 
 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
 - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; 

(2) 30 % spatiu verde pe sol natural 
(3) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
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(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 
și plantate 

(5) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 30% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 35%  
(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim = 1,3 mp.ADC/mp. teren. 
- în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CUT proporţional cu suplimentarea ADC 

cu maxim 0.6 din AC. 
(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

3.2 Li  SUBZONA LOCUINŢELOR ÎNȘIRUITE DIN DOCUMENTAȚII P.U.Z. APROBATE CU REGIM 
DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+1E+M 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(8) Toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu 
modificările și completările ulterioare), în clădiri individuale. 

(9) Parcaje la sol și multietajate, biserici si lăcașe de cult, firme luminoase, reclame, 
bannere, publicitate, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de 
comerț și alimentație publică, mici puncte de alimentație publică și comerț în spații 
amenajate; 

(10) Activități ale Persoanelor Fizice Autorizate în calitate de angajator de personal casnic, 
activități ale Persoanelor Fizice Autorizate de producere de bunuri și servicii 
destinate consumului propriu. 

(11) Funcțiuni complementare locuirii (învățământ, sănătate și asistență socială, activități 
de spectacole, culturale și recreative, alte activități de servicii) ce nu depășesc 0.5 din 
C.U.T.-ul aferent întregului lot. 

(12) Anexele (garaje, construcții conexe etc.) vor avea o suprafață maximă de 50 mp 
parter. Anexele pot ocupa maxim 7,5-10% din P.O.T.-ul aferent întregului lot. 

(13) Echipamente publice specifice zonei rezidențiale (conform ANEXA - Definiții). 
(14) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 

compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(5) Comerț cu amănuntul, servicii profesionale și activități manufacturiere, cu condiția 
ca suprafața să nu depășească 250,00 mp A.D.C., să nu genereze transporturi grele, 
să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program 
prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru 
depozitare și producție. Solicitările pentru funcțiuni comerciale, peste 250,00 m, sunt 
condiționate de elaborarea și aprobarea unei documentații de palier P.U.D. 

(6) Transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov (stații de întreținere auto cu capacitate de până la 3 posturi). 
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(7) Funcțiuni complementare locuirii (învățământ, sănătate și asistență socială, activități 
de spectacole, culturale și recreative, alte activități de servicii) ce depășesc 0.5 din 
C.U.T.-ul aferent întregului lot, sunt condiționate de elaborarea și aprobarea unei 
documentații de palier P.U.D. 

(8) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea 
compatibilității funcțiunilor. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(4) Industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); 
transport și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice, depozitare en gros); alte 
activități de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic). 
(5) Orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic. 
(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. 
Asigurarea compatibilității funcțiunilor. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(4) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 
b) dimensiuni minime: 

Regimul 
de 
construire 

Dimensiune minimă în 
subzona Li 

 Suprafața (mp) Front (m) 

Înșiruit 250 10 

(5) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea 
lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan urbanistic de detaliu 
însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu 
respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(6) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole: 

       - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
       - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele   
funcționale  
       - Art. 41. Parcelarea 
     - Art. 47. Autorizarea directă 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(8) Clădirile construite în regim continuu (înșiruit) se dispun față de aliniament astfel: 
d) pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective. 
e) retrase față de aliniament cu 3,00 m în cazul lotizărilor existente cu parcele cu 

acces din străzi de categoria a-III a 
f) 5,00 m pe străzile de categoria II;  

(9) Distanțele se vor majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire 
existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane, daca construcția este 
minim P+1 și si construita după 2005. 

(10) În fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu 
se permite nici o construcție cu doua excepții: 

       a) fac excepție împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 m 
înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament  

        b) fac excepție garajele, cu lățime maximă de 4,00 m și înălțime maximă egala cu 
2,50 m, doar pe străzile existente la momentul aprobării prezentei documentații P.U.G. 
Se recomanda ca în cazul în care  vecinul are garaj, sa se alipească la acel garaj. 
(11) Balcoanele de pe fațada dinspre strada amplasate la minim 4,50 m peste nivelul 

trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul 
public cu maxim 1,20 m. Balcoanele amplasate pe părțile clădirii, altele decât cele 
spre strada, pot depăși fațada clădirii și implicit edificabilele calculate conform 
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prezentului regulament sau impuse printr-o  documentație de palier P.U.D., fără a 
depăși linia de 2 m impusa de codul civil pentru servitutea de vedere. 

(12) Proiecția cornișelor poate depăși alinierea la strada cu maxim 1,50 m. 
(13) Amplasarea balcoanelor și bovindóu-urilor pe fațada dinspre stradă nu trebuie să 

depășească 2/3 din suprafața acesteia; 
(14) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. 

Amplasarea față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(8) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai 
puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară.  

(9) O derogare a retragerii poate fi obținută doar printr-un P.U.D. și doar până la o 
distanță nu mai mică de 1/4 din  înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă 
(pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin  de 2,00 m pentru 
limitele laterale și 3,00 m pentru limita posterioară. 

(10) În cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (2) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la alineatele de mai sus. 

(11) În cazul construcțiilor având regim de înălțime parter (maxim 5,00 m la atic sau 
cornișă), retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare va fi de 2,00 m. 

(12) Balcoanele și/sau bovindóu-urile de pe fațada dinspre stradă, trebuie retrase cu 
2,00 m de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală 
de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă 
balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală. 

(13) Garajele și alte anexe se pot amplasa pe limitele laterale și posterioare de 
proprietate cu condiția să se alipească la o construcție autorizată de același tip care 
creează un calcan vizibil dintr-o circulație publică, respectând o înălțime de maxim 
2,50 m și o lățime de maxim 3,00 m.  

(14) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor 
articole:  
- Art. 33. Amplasarea față de limitele laterale, posterioară și  în interiorul parcelei 

- Art. 34. Reguli privitoare la Calcane. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(3) Dacă fronturile opuse nu asigura luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau 
camera de zi - care necesită lumină naturală), distanța minimă va fi de  jumătate din 
înălțimea la cornișă (atic) a clădirii celei mai înalte dar nu la mai puțin de 4,00 m. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(3) Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent 
sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de 
serviciu. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 35. Accesuri 
carosabile și Art. 36. Accesuri pietonale. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(2) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(3) Regimul de înălțime va fi de P+1E+M, maxim 8,00 m. 
(4) Se admit depășiri de 1,00-2,00 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor 

învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat. 
 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(2) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
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Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(2) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 
 - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(6) Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; 

(7) 30 % spatiu verde pe sol natural 
(8) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
(9) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 

și plantate 
(10) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 30% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(2) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(2) P.O.T. maxim = 60%  
(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(2) C.U.T. maxim = 1,3 mp.ADC/mp. teren. 
- în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CUT proporţional cu suplimentarea ADC 

cu maxim 0.6 din AC. 
(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile 

- Art. 22. Derogări în caz de expropriere. 
- Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor. 
- Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile. 
- Art. 25. Măsuri privind încurajarea  dezvoltării intensive. 

 

CAPITOLUL IV – ID – ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE 

4.1 ID  SUBZONA UNITATILOR INDUSTRIALE PRODUCTIVE SI DE DEPOZITARE 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) industrie prelucrătoare, construcții; transport și depozitare; informații și comunicații; 
activități profesionale, științifice și tehnice; alte activități de servicii; comerț cu 
ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor; agricultura; 
intermedieri financiare și asigurări; activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport; alte activități de servicii; 

(2) Locuințe de serviciu; 
(3) Parcaje la sol și multietajate. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(9) Se admite depozitarea comercială și comerțul în suprafață maximă de 3.000,00 mp 
A.D.C. (1.500,00 mp suprafață de vânzare) pentru fiecare unitate și/sau 
amplasament; 

(10) Terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităților 
productive și de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia 
primă și produse; 

(11) În cazul abandonării sau conversiei parțiale a profilului actual pot fi realizate, 
garaje și parcaje publice supraetajate; 



 

 

46 

 

(12) Extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu 
agraveze situația poluării; 

(13) Activitățile funcționale la data aprobării prezentului regulament vor fi permise 
în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 
5 ani (de la data aprobării prezentului P.U.G.); 

(14) În cazul conversiei funcționale se recomandă identificarea și eliminarea surselor 
remanente de poluare sau contaminare a solului; 

(15) Depozite și complexe cu vânzări en-gros, activități de cercetare-dezvoltare cu 
excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor 
legale; cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform 
prevederilor legale. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Localizarea activităților poluante și a celor care prezintă risc tehnologic; 
(2) Amplasarea unităților de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial, a serviciilor 

publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport în interiorul limitelor în care 
poluarea depășește C.M.A.; 

(3) Amplasarea locuințelor definite conform Legii locuințelor, excepție fiind locuințele 
de serviciu. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 1.500,00 mp 
Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt 
construibile pentru activități productive. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare vor fi de minim: 

• 10,00 m pe străzile de categoria I-a și a II-a; 

• 6,00 m pe străzile de categoria a III-a. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 5,00 m pentru limitele laterale și 
posterioară. 

(2) În cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (1) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la art. de mai sus; 

(3) Clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, 
situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități 
(trepidații, risc tehnologic). În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte 
unități teritoriale de referință decât ID, se interzice amplasarea clădirilor pe limita 
parcelei către aceste alte zone; 

(4) Nu se admite amplasarea pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale 
de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 
m de la nivelul solului; 

(5) În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de 
referință decât ID, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste 
alte zone; 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 

(1) Distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, 
dar nu mai puțin de 6,00 m. 
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față de altele pe 
aceeasi parcela 

(2) Distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt 
accesuri în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente. 

(3) În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de 
alte norme tehnice specifice. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 
privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-
o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele; 

(2) Accesurile pe parcele, din străzile de categoria I-a și a II-a se vor asigura dintr-o 
dublură (locală) a căilor principale de circulație. 

(3) Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în 
timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate 
având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere. 

(2) În spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minim 
1,20 m. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Înălțimea maximă nu va depăși 20,00 m; 
(2) Înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre 

aliniamente; 
(3) În culoarele rezervate liniilor electrice supraterane, înălțimea se subordonează 

normelor specifice. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
(2) Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
(3) Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
(4) - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi 
plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp 

(2) Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori 
în proporție de minim 40% formând, de preferință, o perdea vegetală pe tot frontul 
incintei, cu lățimea de minim 15,00 m. 

(3) Se impune ca în interiorul zonelor industriale mari, organizarea să permită crearea 
unui spațiu verde compact de tip scuar de minim 15% din suprafața zonei respective 
(suprafața este inclusa în procentul de 30% de spațiu verde minim pentru loturi de 
peste 1000,00 mp și 20% pentru loturi de sub 1000,00 mp). 

(4) Se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată 
linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință. 

(5) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 20% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă și pentru a nu incomoda 
circulația pe drumurile publice. 

 
 
(2) Împrejmuirile spre strada vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2,00 m din care 

un soclu de 0,60 m, și vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesității unei protecții 
suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 m distanță, cu un al doilea 
gard transparent de 2,50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și 
arbuști. 
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PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 70%  
 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim volumetric = 15 mc/mp. teren. 
 

 

CAPITOLUL V – A– SUBZONA ACTIVITĂȚILOR AGROZOOTEHNICE   
 

5.1 A  SUBZONA ACTIVITĂȚILOR AGROZOOTEHNICE   

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Ferme de animale 
(2) Statii de intretinere si reparatii auto; statii de benizna; 
(3) Parcaje la sol și multietajate. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze 
situaţia poluării; 

(2) în cazul conversiei funcţionale se recomandă identificarea şi eliminarea surselor 
remanente de poluare sau contaminare a solului. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Localizarea activităților poluante și a celor care prezintă risc tehnologic; 
(2) Amplasarea unităților de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial, a serviciilor 

publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport în interiorul limitelor în care 
poluarea depășește C.M.A.; 

(3) Amplasarea locuințelor definite conform Legii locuințelor, excepție fiind locuințele 
de serviciu. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 1.500,00 mp 
Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt 
construibile pentru activități productive. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 

(1) Retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare vor fi de minim: 

• 10,00 m pe străzile de categoria I-a și a II-a; 

• 6,00 m pe străzile de categoria a III-a. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 5,00 m pentru limitele laterale și 
posterioară. 

(2) În cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (1) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la art. de mai sus; 

(3) Clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, 
situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități 
(trepidații, risc tehnologic). În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte 
unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita 
parcelei către aceste alte zone; 
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(4) Nu se admite amplasarea pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale 
de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 
m de la nivelul solului; 

(5) În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de 
referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste 
alte zone; 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar 
nu mai puțin de 6,00 m. 

(2) Distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt 
accesuri în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente. 

(3) În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte 
norme tehnice specifice. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică 
sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, 
printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite 
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele; 

(2) Accesurile pe parcele, din străzile de categoria I-a și a II-a se vor asigura dintr-o 
dublură (locală) a căilor principale de circulație. 

(3) Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în 
timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate 
având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere. 

(2) În spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minim 
1,20 m. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Înălțimea maximă nu va depăși 15,00 m; 
(2) Înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre 

aliniamente; 
(3) În culoarele rezervate liniilor electrice supraterane, înălțimea se subordonează 

normelor specifice. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
 - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
 - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
 - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi 
plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp 

(2) Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori 
în proporție de minim 40% formând, de preferință, o perdea vegetală pe tot frontul 
incintei, cu lățimea de minim 15,00 m. 

(3) Se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată 
linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință. 

(4) Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea 
ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

(5) Procentul minim de spațiu verde pe parcela – 20% 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Împrejmuirile spre strada vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2,00 m din care 
un soclu de 0,60 m, și vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesității unei protecții 
suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 m distanță, cu un al doilea 
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gard transparent de 2,50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și 
arbuști. 

(2) nse vor respecta normele specifice de igiena. 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 60%  
 

Pct. 16.  
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim volumetric = 0,8 mc/mp. teren. 
 

 

CAPITOLUL VI – S– ZONA CU DESTINATIE SPECIALA  
 

6.1 S1  SUBZONA CU DESTINATIE SPECIALA CU CARACTER URBAN 
Administrația locală va solicita, conform prevederilor legale, prin certificatele de 
urbanism eliberate, obținerea avizului M.A.I. pentru documentațiile de urbanism și 
emiterea autorizațiilor de construire pentru investițiile cu amplasament în vecinătatea 
obiectivelor M.A.I., în conformitate cu Ordinul nr. 3422/1995 pentru aprobarea 
Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, 
precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor. 
Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special se realizează conform 
Procedurii comune aprobată prin Ordinul nr. 2212/21.02.2018. 
Construirea, amplasarea și/sau desființarea clădirilor pe parcelele încadrate în zona 
funcțională cu destinație specială nu vor fi condiționate de elaborarea P.U.Z./P.U.D.. 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) activitati cu profil special si locuinte de serviciu; 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) se va tine seama de ,,Ordinul nr.  
2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018 privind aprobarea 
Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter 
special”; 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) activități poluante și care prezintă risc tehnologic; 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 

(1) Conform Codului Civil; 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
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posterioare ale 
parcelelor 

 
(1) Conform Codului Civil; 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei in care se amplasează; 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Conform normelor specifice; 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Fără precizări. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) În cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se 
recomandă dublarea spre interior, la 2,50–5,00 m distanță, cu un al doilea gard de 
înălțimea și opacitatea necesară, între cele două garduri fiind plantați în mod 
compact arbori și arbuști. 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

 
(1) Conform normelor specifice în vigoare, recomandabil 50% 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

 
 
(1) Conform normelor specifice în vigoare, recomandabil 1,8% 

 

CAPITOLUL VII – G– ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA 

7.1 G1 SUBZONA CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR PENTRU GOSPODARIA COMUNALA 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) producție și furnizare de energie electrică și termică, telecomuncație, gaze, apă 
calda și aer condiționat; distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare; transport și depozitare; comerț cu amănuntul; 
activități recreative 

(2) Se vor asigura zonele de protecție prevăzute în legislația în vigoare. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Nu este cazul. 
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Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă 
risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care 
le generează. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 400,00 mp și un front la 
strada de minim 15,00 m. 

(2) Pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în 
teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu şi un 
studiu de impact asupra mediului;  

(3) Pentru pieţele comerciale se vor elabora documentaţii de urbanism P.U.Z. avizate 
conform legii. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile pentru birouri se vor dispune pe aliniament sau se vor retrage la o distanță 
de minim 6,00 m în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase 
de la stradă. 

(2) În cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și 
depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 
10,00 m pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8,00 m pe străzile de categoria 
a III-a. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea 
clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 m. 
 

(2) Se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni 
publice și de locuit. 
 

(3) În cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au 
loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor 
respecta normele specifice în vigoare. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii 
celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 m. 

(2) Distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele 
opuse nu sunt accesuri în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează 
încăperi în care se desfășoară activități permanente. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se va asigura accesul în incinta numai direct dintr-o circulație publică. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara 
spațiului circulației publice. 

(2) Locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice. 

(3) În spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din 
teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă 
adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se 
recomandă o înălţime maximă de 12.0 metri. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
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- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea 
ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității; 

(2) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi 
plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp. 

(3) Conform Art. 45 Spații verzi și plantate. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) În cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior 
la 2,50 m distanță cu un al doilea gard transparent de 2,50 m înălțime, între cele 
două garduri fiind plantați arbori și arbuști. 

(2) În scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu 
transport în comun, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a 
permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă; 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim = 50%  
 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim = 1,8 mp ADC/mp. teren. 
 

 
 

7.2 G2 SUBZONA CIMITIRELOR 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Cimitire; capelă mortuară; mausoleu – osuar; circulații carosabile și pietonale; 
parcaje; plantații; pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare; 

(2) Se va asigura o zonă de protecție sanitară, conform legislației în vigoare. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Nu este cazul. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea 
vegetației din lungul acestora sau din aria perimetrală. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Nu este cazul. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Nu este cazul. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Conform legislatiei in vigoare 
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Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

 
 
(1) Nu este cazul. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în pondere de circa 15% din 
suprafața totală a cimitirului. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara 
spațiului circulației publice. 

(2) În spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din 
teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Nu este cazul. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se vor asigura puncte de apă din rețeaua publică. 
(2) Se va asigura minim un punct sanitar pentru fiecare incintă. 
(3) Se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri. 
(4) Se va asigura colectarea și evacuarea rapida la rețeaua publică de canalizare a 

apelor meteorice. 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în 
proporție de minim 5% din suprafața totală a cimitirului. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Împrejmuirile spre strada vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural in 
mod discret, potrivit functiunii, avand inaltimi de maxim 2,00 metri; 

(2) Se va acorda atentie modului de tratare arhitecturala a accesului. 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) Suprafața totală pentru un loc de veci va avea între 7,50 – 10,00 mp, din care 15% 
va fi rezervata circulaților carosabile și pietonale, 5% plantațiilor și 1% construcțiilor. 

 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim = 0,15 mp ADC/mp. teren. 
 

 

CAPITOLUL VIII – T– ZONA TRANSPORTURILOR 

8.1 T SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Activitati de transport și depozitare; comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor și a motocicletelor; industria prelucrătoare; hoteluri și restaurante; 
informații și comunicații; activități recreative.  

(2) Parcaje la sol și supraetajate. 
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Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor 
publice trebuie: 

• să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de 
transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de 
același gen); 

• să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranța). 

• să respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul 
drumului, conform categoriei acestuia: 

– Autostrăzi – 50 metri; 

– Drumuri Naționale – 22 metri; 
-  Drumuri Județene – 20 metri. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Amplasarea în incintă unităților de transporturi și a garajelor publice a unor 
construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste 
normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu / explozie. 

(2) Orice construcții sau amenajări, cu excepția celor provizorii, pe terenurile rezervate 
pentru: 

• lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și 
completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură 
și penetrațiile în municipiu); 

• modernizarea intersecțiilor; 

• realizarea pasajelor supra și subterane; 

• realizarea spațiilor de parcare. 
(3) în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă 

autorizarea următoarelor lucrări: 
a) constucții, intalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație 

sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a 
traficului sau prezintă riscuri de accidente 

b) panouri independente de reclamă publicitară 
 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Pentru construcțiile de birouri parcela minimă construibilă este de 400,00 mp cu 
front la strada de minim 15,00 m. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile noi sau reconstruite pentru birouri, se vor dispune pe aliniament în cazul 
în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor noi se află în această situație sau 
se vor retrage la o distanță de minim 6,00 m, în cazul în care fronturile dominante 
noi sunt retrase de la stradă. 

(2) În cazul incintelor tehnice se recomandă retrageri ale clădirilor de la aliniament la o 
distanță de minim 10,00 m pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8,00 m 
pe străzile de categoria a III-a. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Distanța față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar 
nu mai puțin de 6,00 m. 
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Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice, 
distanța minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a 
clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6,00 m. 

(2) Distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accesuri 
în clădire și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități 
permanente. 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se va asigura accesul în incinta numai direct dintr-o circulație publică. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) În cazul străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în oras, 
staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara 
spațiului circulației publice. 

(2) În spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren 
pentru parcaje ale salariaților și clienților.  

(3) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 44. Parcaje 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) Înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri. 
(2) În cazul autogărilor noi din proximitatea locuințelor, zonelor comerciale și a polilor 

urbani, se recomandă soluționări care să permită acoperirea și închiderea spațiilor 
de parcare și îmbarcare în autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor 
clădirilor învecinate. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor. 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) În cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre 
interior, la 2,50 m distanță, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea 
necesară, de 2,00-2,50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați dens arbori 
și arbuști. 

(2) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi 
plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp și tratate peisagistic. 

(3) Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu 
arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot 
frontul incintei. 

(4) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 45. Spații verzi 
și plantate 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) Conform studiilor de specialitate 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) Conform studiilor de specialitate 
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CAPITOLUL IX – V– ZONA SPATIILOR VERZI 

9.1 V1 SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Spații plantate; 
(2) Circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor 

plantate și oglinzilor de apă; 
(3) Drumuri de halaj din care se asigură – prin dimensionare corespunzătoare – accesul 

direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de 
pompieri de tonaj ridicat; 

(4) Mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă; 
(5) Activități de spectacole, culturale și recreative, comerț cu amănuntul, restaurante; 
(6) Adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare și întreținere; 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se 
admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei 
circulații. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate; 
(2) Conversia grupurilor sanitare în spatii comerciale; 
(3) Localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente 

trotuarelor; 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare; 
(2) Lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice 

majore va respectă normele în vigoare. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe 
alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru 
străzile nou propuse alinierea va fi de 6,00 m față de aliniament. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai 
puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară.  

(2) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (1) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la art. de mai sus. 

(3) In cazul construcțiilor având regim de înălțime parter (maxim 5,00 m la atic sau 
cornișa), retragerea față de limitele laterale și posterioare se poate reduce la 
prescripțiile Codului Civil, respectiv 2,00 m. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Clădirile vor respecta între ele distanța de 1/3 înălțimea celei mai înalte clădiri.  

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru 
întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. 

(2) Se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri. 

Pct. 9. (1) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje. 
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Staționarea 
autovehiculelor 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+1E; 
(2) H max. = 8,00 m. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de 
spatii plantate 

 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare 
categorie de spatii plantate. 

(2) Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de 
întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și 
favorabile faunei antropofite specifice, cu excepția segmentelor decorative cu 
caracter special. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. Împrejmuiri. 
(2) Spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite 

dar vor fi separate de trotuare, fie prin parapet de 0,60 m înălțime, fie prin borduri 
în lungul cărora, terenul va fi coborât cu minim 0,10 m sub nivelul părții superioare 
a bordurii pentru a împiedica poluarea provocată de scurgerea pământului pe 
trotuare. 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) POT maxim inclusiv constructii, circulatii, platforme = 10%. 
 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) CUT maxim = 0,2 mp ADC / mp teren 
 

 

9.2 V3 SUBZONA SPATIILOR VERZI DE AGREMENT SI SPORT 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Sunt admise construcțiile și instalațiile specifice. 

(2) Circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor 
plantate și oglinzilor de apă; 

(3) Activități de spectacole, culturale și recreative, comerț cu amănuntul, restaurante; 

(4) Amenajări pentru sport, joc și odihnă: locuri de joaca pe categorii de vârstă, locuri de 
joacă de mari dimensiuni, cu instalații și echipamente de joc speciale; amenajări 
pentru odihnă-relaxare și contemplare, terase-debarcader și puncte belvedere; zone 
cu jocuri de apă (fântâni, cascade, bazine decorative, jeturi de apă etc.), zone cu 
jocuri de lumină (iluminat special artistic), perdele de protecție, locuri de sport – 
agrement cu amenajări și platforme pentru role, skateboard, piste biciclete, 
amenajări mountain-bike, karting, echipamente specifice sportului extrem (bungee-
jumping, climb-up) etc. 
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(5) Amenajări peisagistice și spații plantate monumentale reprezentative; 

(6) Adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 și cu normele de protecție 
stabilite pe plan local. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Este interzisă în perimetrul de protecție amplasarea de obiective și desfășurarea de 
activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației și amenajărilor. 

(2) Nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei protejate. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare; 
(2) Lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice 

majore va respectă normele în vigoare. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe 
alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru 
străzile nou propuse alinierea va fi de 6,00 m față de aliniament. 

(2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice) se vor amplasa în funcție 
de caracterul străzii (pe alinierea constituită), pe aliniament sau pentru zonele în 
care alinierea nu este constituită, vor fi retrase la 5,00 m, cu condiția să nu lase 
aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor 
arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai 
puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară.  

(2) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (1) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la art. de mai sus. 

(3) In cazul construcțiilor având regim de înălțime parter (maxim 5,00 m la atic sau 
cornișa), retragerea față de limitele laterale și posterioare se poate reduce la 
prescripțiile Codului Civil, respectiv 2,00 m. 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Clădirile vor respecta între ele distanța de 1/3 înălțimea celei mai înalte clădiri.  

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru 
întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. 

(2) Se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform 
normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate. 

(2) În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare 
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea unui 
parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj 
colectiv. Aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 250,00 m (vor fi asigurate 
pe toata durata de existentă a construcției pentru care au fost calculate și 
autorizate). 

Pct. 10. (1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+1E; 
H max. = 8,00 m. 
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Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de 
spatii plantate 

 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare 
categorie de spatii plantate. 

(2) Se vor amplasa perdele de protecție consistente, alcătuite din: două sau trei rânduri 
de arbori, un rând de arbori și unul sau două rânduri de arbuști decorativi, în toate 
zonele potențial generatoare de poluare fonică amplasate lângă spații de odihnă-
relaxare și contemplare sau lângă amenajări peisagistice speciale. 

(3) Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de 
întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și 
favorabile faunei antropofite specifice, cu excepția segmentelor decorative cu 
caracter special. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Conform normelor specifice existente. 
(2) Conform Art. 46 Împrejmuiri 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) P.O.T. maxim inclusiv constructii, circulatii, platforme = 30%. 
 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) C.U.T. maxim 0,6 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare şi 
P.U.Z. avizat conform legii. 
 

 

9.3 V4 SUBZONA SPATIILOR VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Pe fâșia de protecție din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, 
ecologică și peisagistică, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajări de mici 
dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici 
puncte de alimentație publică specifice programului de parc. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele 
competente în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 și cu normele de 
protecție stabilite pe plan local. 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Orice interenții care contravin legilor și normelor în vigoare; 
(2) Tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate. 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare; 
(2) Lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice 

majore va respectă normele în vigoare. 
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Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Clădirile se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 4,00 m. 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de limitele parcelei să 
fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu 
acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai 
puțin de 5,00 m pentru  limita posterioară.  

(2) In cazul supraînălțării clădirilor existente cu mai mult de un nivel și care nu  respectă 
retragerile de la alin. (1) etajele nou construite vor respecta conformarea prevăzută 
la art. de mai sus. 

(3) In cazul construcțiilor având regim de înălțime parter (maxim 5,00 m la atic sau 
cornișa), retragerea față de limitele laterale și posterioare se poate reduce la 
prescripțiile Codului Civil, respectiv 2,00 m. 

 
 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Clădirile vor respecta între ele distanța de 1/3 înălțimea celei mai înalte clădiri.  

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
(2) Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru 

întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. 
(3) Se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri. 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform 
normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate. 

Pct. 10. 
Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+1E; 
(2) H max. = 8,00 m. 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(2) Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de 
spatii plantate 

(3) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de 
întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și 
favorabile faunei antropofite specifice. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Conform normelor specifice existente. 
(2) Conform Art. 46 Împrejmuiri 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. (1) POT maxim inclusiv constructii, circulatii, platforme =10%. 
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Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

(1) CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren  
 

 

9.4 V5 SUBZONA SPAȚIILOR/CULOARELOR VERZI DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII TEHNICE 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Conform legilor și normelor în vigoare 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Conform legilor și normelor în vigoare 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de 
infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a 
energiei electrice, petrolului și gazelor. 

(2) se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare. 
 

PARAGRAF II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Pct. 4.  
Caracteristici ale 
parcelelor 
(suprafete, 
forme, 
dimensiuni) 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare; 
(2) Lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice 

majore va respectă normele în vigoare. 

Pct. 5. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
aliniament 
 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 6. 
Amplasarea 
clădirilor față de 
limitele laterale și 
posterioare ale 
parcelelor 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 7. 
Amplasarea 
clădirilor unele 
față de altele pe 
aceeasi parcela 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 8. 
Circulații și 
accese 

(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 9. 
Staționarea 
autovehiculelor 

(1) Parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform 
normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate. 

Pct. 10. (1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+1E; 
(2) H max. = 8,00 m. 
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Înălțimea maxima 
admisibila a 
clădirilor 

Pct. 11. 
Aspectul exterior 
al clădirilor 

(1) Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de 
spatii plantate 

(2) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 
 

Pct. 12. 
Condiții de 
echipare edilitara 

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole: 
- Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente 
- Art. 38. Realizarea de rețele edilitare 
- Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale  
- Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 

Pct. 13. 
Spații libere și 
spații plantate 

(1) Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de 
întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și 
favorabile faunei antropofite specifice. 

Pct. 14. 
Împrejmuiri 

(1) Conform normelor specifice existente. 
(2) Conform Art. 46 Împrejmuiri 

PARAGRAF III:  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

Pct. 15. 
Procent maxim de 
ocupare a 
terenului (P.O.T.) 

(1) Fără obiect 
 
 
 
 

 Pct. 16. 
Coeficient maxim 
de utilizare a 
terenului (C.U.T.) 

 
(1) Conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. 

 

 

ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN 

 TA ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITATI AGRICOLE 
Terenurile agricole din extravilan sunt reprezentate de terenuri agricole productive 
(arabile, vii, livezi, pășuni, fânețe, mărăciniș, pepiniere viticole, pomicole, plantații de 
hamei și duzi, sere, solarii răsadnițele și altele asemenea), terenuri vegetație forestieră 
(dacă nu fac parte din amenajamente silvice), pășunile împădurite, cele ocupate cu 
construcții și instalații agro-zootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri 
funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și stațiile de 
depozitare care servesc nevoilor agricole 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Construcțiile care servesc activităților agricole - anexele gospodărești ale 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni cu suprafață maximă de 100 mp 
(adăposturi animale, spații depozitare recolte, spatii menite să adăpostească masini 
agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora). În această categorie nu 
pot fi incluse construcțiile de locuințe, garaje sau alte amenajări cu caracter 
permanent;  

(2) Rețele magistrale, căi de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele 
de telecomunicații ori alte lucrări de infrastructură, statii de telecomunicatii pentru 
telefonie mobila;  

(3) Lucrari de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, 
conductele magistrale de transport gaze sau petrol, cu respectarea zonelor de 
protecție față de zonele de locuințe; 
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(2) Lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor, necesare pentru realizarea 
exploatărilor de agregate minerale în terasă si pentru alte tipuri de exploatări, care 
necesită foraje sau alte lucrări de construire specifice; 

(3) Lucrări de exploatare agregate minerale în terasă si alte tipuri de exploatări de 
suprafață, cu realizarea, după caz, de perdele de protecție, pilieri de siguranță, lucrări 
care să asigure stabilitatea terenului, lucrări de prevenire și combatere a acţiunii 
distructive a apelor, consolidare şi amenajare maluri, îndiguiri și taluzări;  

(4) În cazul în care gropile rezultate în urma exploatărilor de agregate minerale în terasă 
sau a altor tipuri de exploatări se vor umple cu materiale, acestea trebuie sa nu fie 
poluante;  

(5) Pentru stațiile de sortare agregate, terenul aferent se va introduce în intravilan cu 
destinația unități industriale și depozitare; 

(6) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor se poate face cu 
avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic. 
(2) Amplasarea construcțiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si 

a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și pe 
cele plantate cu vii și livezi, parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri 
arheologice si istorice este interzisa.  

 

 

 

TH TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Terenuri aflate permanent sub ape, sunt reprezentate de: albiile minore ale cursurilor 
de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul apelor maritime 
interioare și al mării teritoriale 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Platforme meteorologice, captări de apă, lucrări pentru prevenirea și combaterea 
acțiunilor distructive a apelor  

(2) Lucrări de regularizare și consolidare a malurilor aferente apelor curgătoare;  
(3) Lucrari de îndiguiri și taluzări;  
(4) Lucrări de amenajare a vadului după regularizarea cursului de apă, pentru realizarea 

de spații plantate;  
(5) Lucrări aferente echipării tehnico-edilitare: captări, îndiguiri pentru acumulări ;  
(6) Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite disponibile în urma 

lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru producția agricolă, piscicolă, sau, 
după caz, silvică, o dată cu lucrarile de bază executate de titularii acestora. 

 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Lucrări de poduri, lucrări necesare drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu 
condiția asigurării măsurilor de apărare împotriva inundațiilor, a măsurilor de 
prevenire a deteriorării calității apelor și cu respectarea zonelor de protecție a 
lucrărilor de gospodărire a apelor și a platformelor meteorologice, cu avizul 
autorităților competente în gospodărirea apelor; 

(2) Lucrări de exploatare agregate minerale în terasă si alte tipuri de exploatări de 
suprafață, cu realizarea, dupa caz, de perdele de protecție, pilieri de siguranță, lucrări 
care să asigure stabilitatea terenului, lucrări de prevenire și combatere a acţiunii 
distructive a apelor, consolidare şi amenajare maluri, îndiguiri și taluzări;  

(3) În cazul în care gropile rezultate în urma exploatărilor de agregate minerale în terasă 
sau a altor tipuri de exploatări se vor umple cu materiale, acestea trebuie sa nu fie 
poluante;  
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(4) Orice utilizare admisă cu condiția obținerii avizului AN Apele Române;  
(5) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de protecție, 

exploatarea agregatelor minerale precum și exploatarea fondului piscicol și pescuitul 
sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor 
și albiilor cursurilor de apă, malurilor și cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, 
construcțiilor, lucrărilor sau instalațiilor existente în albii și să influențeze cât mai 
puțin folosirea apelor de către alți utilizatori.  

(6) Pentru terenurile aflate în zonele cu risc de alunecări de teren, autorizarea 
construcțiilor este conditionată de realizarea unor studii geotehnice aprofundate 
(verificare la cerință Af) 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Orice fel de construcții în zonele de protecție severă a platformelor meteorologice și 
ale captărilor de apă 

(2) Orice alte utilizări în afara celor prevăzute la utilizări permise cu sau fără condiții, sau 
cu încălcarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările 
ulterioare;  

(3) Plantarea sau tăierea arborilor sau arbuștilor de pe terenurile situate în albiile majore 
ale cursurilor de apă și pe țărmul mării, fără avizul de gospodărire a apelor și avizul 
organelor silvice de specialitate, este interzisă, 

(4) În nici o situație nu este permisă deteriorarea calității apei, 
(5) Obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum și scoaterea din funcțiune, în orice 

mod, a construcțiilor și instalațiilor de descărcare a apelor mari, sunt interzise 

 

 

10.3 TC TERENURI OCUPATE DE CAI DE COMUNICATIE 
Această categorie cuprinde căile de cominicații (Autostrazi, drumuri nationale, drumuri 
județene, drumuri comunale și drumuri de exploatare). 
 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Orice construcție sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza 
planurilor urbanistice sau de amenajare a teritoriului cu avizul organelor specializate 
ale administrației publice pentru lucrările din zonele de protecție. 

(2) Căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente, lucrari de arta;  

(3) Modernizarea drumurilor existente;  

(4) Amenajari, modernizari intersectii;  

(5) Lucrări de terasament sau consolidare ale drumurilor;  

(6) Plantații de aliniament;  

(7) Statii de transport in comun, copertine;  

(8) Mobilier urban (bănci etc.);  

(9) Trotuare/ alei pietonale;  

(10) Piste pentru bicicliști;  

(11) Parcaje și spații pentru servicii;  

(12) Spații verzi, plantații de protecție și aliniament;  

(13) Retele tehnico-edilitare;  

(14) Elemente de semnalizare a intrărilor și a ieșirilor din sat și/sau comună în 
conformitate cu prevererile legale.  

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Toate construcțiile și amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor 
publice care respectă prescripțiile tehnice și reglementările urbanistice privind 
funcționalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică și estetică, 
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asigurarea accesurilor carosabile, pietonale și rezolvarea parcajelor aferente, precum 
și evitarea riscurilor tehnologice de construcții de exploatare;  

(2) Plin plasare și funcționare ele nu vor afecta buna desfășurare a circulației pe 
drumurile publice în condițiile optime de capacitate, fluență și siguranță. Accesurile 
carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi amenajate și semnalizate 
corespunzător normativelor și standardelor tehnice spefice; 

(3) Orice construcție în zona de protecție a drumurilor se va amplasa doar în baza 
avizului administratorului acestora;  

(4) Elemente de susținere ale rețelelor tehnico-edilitare (ex. stâlpi pentru rețeaua de 
energie electrică) cu condiția amplasării acestora în afara zonei de siguranță a 
drumului/căilor ferate.  
 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare împietează asupra 
bunei desfășurări, organizări și dirijării a traficului de pe drumurile publice sau 
prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranță și protecție a 
drumurilor. În acest sens se interzice amplasarea în zona de protecție a autostrăzilor 
a panourilor independente de reclamă publicitară.  

(2) Este interzisă amplasarea construcțiilor în zonele inundabile și cu eroziuni. Aceste 
terenuri pot reintra în circuitul construibil, însă cu restricții, atunci canâ vor fi 
executate regularizări de albii și consolidări ale malurilor (în baza unor proiecte de 
specialitate și studii de teren detaliate), astfel încât inundațiile și eroziunile să nu se 
mai producă;  

(3) Este interzisă amplasarea construcțiilor în zonele cu alunecări de teren și în zona de 
protecție a cursurilor de apă.  

 

10.4 TF TERENURI FORESTIERE- PĂDURI 
Terenuri cu destinație forestieră sunt reprezentate de terenurile împădurite sau cele 
care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate 
împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, 
torenți, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice 

PARAGRAF I – UTILIZARE FUNCTIONALA 

Pct. 1. Utilizari 
admise 

(1) Lucrări de utilitate publică de interes național și local prevăzute de Legea nr. 46 din 
2008 - Codul silvic; 

(2) Este permisă reducerea suprafeței fondului forestier național prin scoatere definitivă 
din circuitul silvic, pentru realizarea obiectivelor de interes național, declarate de 
utilitate publică, în condițiile legii; 

(3) Schimbarea categoriei de folosință silvică – păduri, răchitării, culturi de arbuști, 
deținute de persoane juridice - se aprobă de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției 
Mediului. 

Pct. 2. Utilizari 
admise cu 
conditionari 

(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar cu condiția compensării 
acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a 
obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor 
categorii de obiective; 

(2) Locuințe sau case de vacanță, numai în fondul forestier proprietate privată a 
persoanelor fizice și juridice, cu respectarea următoarelor condiții, care trebuie 
îndeplinite cumulativ: 
   -Construcția și terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiași persoane; 
-Suprafața maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, 
incluzând construcția, accesul și împrejmuiri, este de maximum 250 m2 în cazul 
proprietăților forestiere mai mari de 5 ha și de maximum 5% din suprafața 
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proprietății forestiere, dar nu mai mare de 200 m2, dacă suprafața proprietății 
forestiere este mai mică de 5 ha; 

Pct. 3. Utilizari 
interzise 

(1) Orice fel de construcții și amenajări cu excepția celor prevăzute de lege (Legea 
46/2008 - Codul silvic, art. 37). 

(2) Este interzisă amplasarea construcțiilor în zonele inundabile și cu eroziuni. Aceste 
terenuri pot reintra în circuitul construibil, însă cu restricții, atunci când vor fi 
executate regularizări de albii și consolidări ale malurilor (în baza unor proiecte de 
specialitate și studii de teren detaliate), astfel încât inundațiile și eroziunile să nu se 
mai producă. 

 

 

 

 

CAPITOLUL X- DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 

Art. 47. Autorizarea directă 
(1) Pentru solicitările care respectă întocmai prevederile prezentului regulament de urbanism, precum și 

pentru situațiile prevăzute ART. 51 alin. (2), (3), (4), (5), se vor emite certificate de urbanism în vederea 
întocmirii documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.), fără a fi necesară 
elaborarea unei documentații de urbanism de palier P.U.D. sau P.U.Z.  
 

(2) În toate zonele funcționale, indiferent de suprafața și forma terenului, în cazul clădirilor existente, se 
permite autorizarea directă pentru lucrări de reparații, refacere fațade, amenajări interioare, 
refuncționalizări, branșamente, împrejmuire și extindere, fără a fi nevoie de realizarea unei 
documentații de urbanism, cu respectarea simultană a următoarelor condiții: 
 
a) suprafața construită prin extindere să nu depășească 20% din suprafața construită intabulată la data 

solicitării certificatului de urbanism, cu respectarea regimului de înălțime posibil conform 
retragerilor specifice U.T.R.-ului; 

b) încadrarea în rezerva coeficienților P.O.T și C.U.T. 
 

(3) În toate zonele funcționale, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, se emit autorizații de construire pentru supraetajarea clădirilor existente fără 
elaborarea altor documentații de urbanism. Aceste prevederi se aplică inclusiv terenurilor care au 
beneficiat de sporurile menționate în Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25. 

(4) În situația în care există terenuri rezultate în urma dezmembrării dintr-un teren ce face obiectul unui 
ansamblu unitar – dezvoltat în etape diferite, autorizarea directă a construcțiilor pe noile terenuri se va 
realiza ținând cont de următoarele: 

a) reglementările să fie gândite unitar pentru întreg ansamblul (raportat la terenul inițial – înainte de 
dezmembrare) – în condițiile impuse de prezentul regulament, după cum urmează: P.O.T., C.U.T., regim maxim 
de înălțime, retragerile față de aliniament, față de limitele laterale și posterioare ale terenului precum și 
retragerea între clădirile aflate pe aceeași parcelă, amenajarea nivelurilor subterane sau a demisolului să fie 
comune pentru toate clădirile ansamblului, amenajarea locurilor de parcare la sol, asigurarea spațiilor verzi, etc; 

b) proprietarii terenurilor dezmembrate (fie că sunt aceiași proprietari, fie că sunt diferiți) trebuie să 
constituie prin acord servituți: de trecere carosabil și pietonal, de trecere pentru rețele de utilități - subterane și 
supraterane, de trecere pentru efectuarea de lucrări de construcție sau orice drept real de a construi pe limita 
de proprietate aferentă terenurilor rezultate în urma dezmembrării, inclusiv - dar fără a se limita la dreptul de 
superficie. 
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Art. 48. Elaborarea Planurilor urbanistice de detaliu 
 

(1) În funcție de suprafața, caracteristicile și vecinătățile lotului este necesară, elaborarea unei documentații 
de urbanism de palier P.U.D.: 

• In subzonele funcționale M, M2, ID, A, G1, G2, S, T - pentru terenurile cu suprafața mai mare de 7.500,00 
mp; 

• In subzonele funcționale L1, Li, V3 - pentru terenurile cu suprafața mai mare de 5.000,00 mp; 

• In toate zonele funcționale în care forma terenului este neregulată (cel puțin un unghi mai mic de 75 grd. 
sau mai mare de 105 grd.), cu excepția celor a căror formă permite încadrarea în ele a mai multor 
rectangule, pentru a calcula retragerile la laturile rectangulelor, si cu excepția celor cu suprafețe intre 150 
m și 1.500,00 m indiferent de forma; 

• In toate zonele funcționale pentru toate parcelele mai mici de 150 mp; 

• In toate zonele funcționale, pentru solicitări de construire a unor lăcașe de cult; 

• Pentru terenurile situate în zonele L1, cu adâncimea sub 15 m și deschiderea la strada mai mare decât 
adâncimea; 

• Pentru terenurile situate în celelalte zone funcționale, cu adâncimea sub 20 m și deschiderea mai mare 
decât adâncimea; 

• In toate zonele funcționale, pe parcelele neconstruibile conform prevederilor specifice fiecărei subzone în 
cadrul Articolului - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni); 

• Pentru generarea sau extinderea de noi calcane în plan orizontal. 
 
(2) Prin documentații urbanistice de tip P.U.D. se vor studia suplimentar și următoarele aspecte: 

• aspectul clădirilor - volumetrie; 

• cromatica noilor clădiri; 

• modalitatea de acoperire a clădirilor. 

• încadrarea în prevederile prezentei documentații de urbanism în raport cu: 
a) proiectele noi de infrastructură rutieră și tehnico-edilitară;  
b) încadrarea propunerii în condiționările avizului de precoordonare rețele și în scenariile studiului ce a stat 

la baza obținerii avizului; 
 
Art. 49. Alte documentații 

(1) Odată cu aprobarea prezentului Plan Urbanistic General cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, nu 
vor mai fi inițiate noi Planuri Urbanitice Zonale cu Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de 
Detaliu decât în baza prevederilor prezentului P.U.G. și R.L.U.  

(2) În cadrul documentațiilor P.U.Z. elaborate în teritoriul administrativ al Comunei Berceni, ulterior 
aprobării prezentei documentații, se va studia toata infrastructura rutieră până la racordarea cu 
circulațiile majore existente (rang I sau II), astfel încât să se asigure analiza tuturor implicațiilor 
documentației P.U.Z. 

(3) Până la notificarea Primăriei Comunei Berceni, de către Ministerul Culturii, în vederea clasării  
ansamblurilor arhitecturale, zonelor construite protejate, monumentelor de arhitectură, de for public și 
memoriale, autorizarea lucrărilor de construire se va face de către Primăria Comunei Berceni. 

(4) Toate modificările ce vor surveni asupra actelor legislative, normative și administrative, în baza cărora 
s-a elaborat prezenta documentație, indiferent dacă au consecințe restrictive sau permisive față de 
legislația pe care o modifică, se vor aplica automat asupra Regulamentului și vor actualiza Regulamentul, 
în consecință. 

 
Art. 50. Excepții de la Regulamentul Local de Urbanism 
(1) Se permite excepția doar atunci când: 
i) terenurile sunt afectate de viitoare proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere (dezvoltate pe termen lung 
sau mediu), precum și cele afectate de rețele tehnico-edilitare existente sau propuse.  
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sau 
ii) descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor; sau 
iii) se identifică condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul 
regulament; 
(2) Prin excepție se înțelege modificarea a maxim două dintre următoarele condiții de construire:  
i) retragere față de o limita laterala,  
ii) retragere față de limita posterioară,  
iii) procentul spatiilor verzi, 
iv) P.O.T., 
v) C.U.T., 
vi) alinierea. 
(3) Aplicarea Excepției derivă din reglementările prezentului P.U.G. și permite obținerea unei autorizații de 
construire fără a fi nevoie să se aprobe în prealabil o documentație de urbanism de palier P.U.Z. sau P.U.D. 
 
 
 
 
Art. 51. Măsuri tranzitorii 
 
(1) Toate documentatiile de urbanism de palier P.U.Z. și P.U.D. , aflate în vigoare, aprobate oricând înainte 
de aprobarea PUG și care nu se regăsesc în Anexa 7, își păstrează valabilitatea pe o perioadă de 12 luni. 
Reglementările de infrastructură ale P.U.G. Comuna Berceni prevalează. 
 
(2) Beneficiarii pot renunța la drepturile dobândite prin documentațiile de urbanism aflate în curs de avizare 
având obținut Avizul Tehnic Consultativ al Consiliului Județean Ilfov, în baza unei declarații autentificate (în cazul 
instituțiilor publice, respectiv pentru obiectivele publice, în baza unei adrese comunicate Primăriei Comunei 
Berceni), urmând ca reglementarea urbanistică să se aplice conform prevederilor prezentului P.U.G. Comuna 
Berceni aferente indicativului de U.T.R. înscris în cadrul planșei de reglementări. Declarația de renunțare în formă 
autentică se va comunica Primăriei Comunei Berceni și Consiliului Județean Ilfov, efectele fiind ireversibile și 
opozabile dobânditorilor ulteriori ai unor drepturi reale asupra imobilului respectiv. 
 
(3) Prin excepție de la alin (1), se pot emite Certificate de Urbanism în baza Reglementărilor P.U.Z.-urilor și 
P.U.D.-urilor care au H.C.L., din ANEXA 7, în perioada de valabilitate din hotărârea P.U.Z.-ului respectiv P.U.D.-
ului, urmând ca ulterior datei de valabilitate să se aplice doar  prevederile P.U.G. Comuna Berceni. 
Reglementările de infrastructură ale P.U.G. Comuna Berceni prevalează.  
 
(4) Se pot emite Certificate de Urbanism în baza Reglementărilor P.U.Z.-urilor care au Aviz Favorabil din 
partea Consiliului Județean Ilfov din ANEXA 7, fără limită de timp, conform planului de reglementări și a R.L.U. 
P.U.Z.-ului respectiv. Reglementările de infrastructură ale P.U.G. Comuna Berceni prevalează. 
 
(5) Se pot emite Certificate de Urbanism în baza Reglementărilor P.U.Z.-urilor care au Aviz Tehnic 
Consultativ din partea Consiliului Județean Ilfov din ANEXA 7, fără limită de timp, conform planului de 
reglementări și a R.L.U. P.U.Z.-ului respectiv. Reglementările de infrastructură ale P.U.G. Comuna Berceni 
prevalează. 
 
(6) Pentru terenurile aflate sub incidența Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, art.37, alin. (6), în cazul în care construcția edificată se încadrează în funcțiunea și înălțimea zonei, 
iar retragerile și servituțile de vedere respectă Codul Civil, valorile indicatorilor P.O.T. și C.U.T. se aliniază la 
construcția existentă.   
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(7) În cazul în care a fost anunțată începerea executării lucrărilor în baza unei autorizații de construire emise 
conform reglementării urbanistice anterioare, beneficiarul are dreptul de a solicita autorizarea modificării de 
temă în conformitate cu prevederile prezentului P.U.G.. 
 

Art. 52. Alocarea statică  

(1) Teritoriul administrativ al Comunei Berceni a fost împărțit în cvartale, pentru păstrarea echilibrului la 
nivelul zonelor funcționale din cadrul fiecărui cvartal. Criteriile care au stat la baza delimitării cvartalelor 
sunt următoarele:  
- au raze cuprinse între 500-1000 m (raza de deservire a dotărior de interes public);  
- se corelează cu arterele de circulație majore care generează funcțiuni publice.  

(2) În raport cu funcțiunea dominantă, cvartalele se diferențiază pe următoarele profile funcționale:  
Locuire, Birouri, Comerț, Învățământ. Pentru alocarea corectă a necesarului de funcțiuni se folosește 
principiul alocării statice.  

(3) Alocarea statică reprezintă modul de distribuire a necesarului de funcțiuni adiacente raportate la 
funcțiunea dominantă a unui cvartal, prin alocarea minimă a acestor funcțiuni astfel încât să se păstreze 
un echilibru între dotările necesare aferente fiecărui tip de funcțiune dominantă.  

(4) Pentru fiecare tip de cvartal s-a stabilit o formulă prin care se păstrează echilibrul zonei prin menținerea 
parametrilor potriviți unei dezvoltări sustenabile și optimizarea spațiului în funcție de nevoile zonei.   

(5) Alocarea statică se aplică doar pe cvartale pentru alocarea minimă a funcțiunilor adiacente raportate la 
fiecare funcțiune dominantă și nu ține cont de datele existente în teren sau de datele din cvaratelele 
învecinate.  Prin alocarea statică se urmărește ca prin propunerea unei funcțiuni să se crească suprafața 
de funcțiuni adiacente, cu mențiunea faptului că funcțiunile adiacente nu pot fi niciodată mai mici decât 
minimul specificat în prezentul regulament.  

(6) Alocarea statică se aplică la nivelul administrației publice locale pe o perioadă de maxim 24 de luni de la 
aprobarea prezentei documentații, perioadă în care administrația trebuie să colecteze toate datele 
necesare pentru concretizarea bazei de date, pentru a putea implementa următorul principiu, cel al 
alocării dinamice.  

(7)  Autoritatea publică locală va organiza și gestiona un serviciu de evidență a spațiilor verzi de la sol și de 
pe terase, a piețelor publice amenajate autorizate și recepționate, a dotărilor de utilitate publică (școală, 
grădiniță, afterschool, dispensar) în sistem geospațial, accesibil publicului și va realiza unui regulament 
privind obligativitatea întreținerii spațiului verde și a autorizării construcțiilor în raport cu  gradul de 
echipare a teritoriului cu dotări de utilitate publică, pentru o gestionare adecvată a funcțiunilor în raport 
cu necesitățile. Scopul principal îl reprezintă crearea unui soft care preia informațiile legate de 
dezvoltarea zonei pe măsură ce se modifică situația din teren sau la nivel de avizare, și care participă la 
modificarea indicatorilor urbanistici stabiliți. Sistemul creat are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a 
zonei prin păstrarea unui echilibru între parametrii identificați(locuire, servicii, funcțiuni educaționale, 
spații verzi) și optimizarea spațiului în funcție de nevoile zonei.  

 
(8) Principiul alocării statice a generat următoarele suprafețe minime desfășurate aferente unei dezvoltări 

de 100.000 mp de locuire:  
 

Funcțiuni complementare  
Suprafață desfășurată locuire = 100.000 mp 

Suprafața desfășurată 
minimă (mp) 

EDUCAȚIE (creșă, grădiniță, școli) 7.600,00   

Creșă 530,00 

Grădiniță  1.920,00 

Școală  5.150,00 

COMERȚ (alimentar, nealimentar, alimentație 
publică) 

1.880,00 

Comerț alimentar  550,00 
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Comerț nealimentar 780,00 

Alimentație publică 550,00 

SERVICII  300,00 

CULTURĂ(bibliotecă, centru recreere) 1.300,00 

Biblioteca 120,00 

Centru recreere 1.180,00 

CULTE 440,00 

SĂNĂTATE  400,00 

AGREMENT ȘI SPORT 2.950,00 

SPAȚIU DE RECREERE AMENAJAT, LOC DE JOACĂ  
(Spațiul poate fi amenajat în spațiul verde aferent 
construcțiilor) 

5.900,00 

PARCĂRI PUBLICE – 100 locuri  
(25mp/loc de parcare) 

2.500,00 

(9) Principiul alocării statice a generat următoarele suprafețe minime aferente unei dezvoltări de 100.000 
mp de birouri:  
 

Funcțiuni complementare  
Suprafață desfășurată birouri = 100.000 mp 

Suprafața desfășurată 
minimă (mp) 

EDUCAȚIE (creșă, grădiniță, școli) 8.300,00   

Creșă 1.200,00 

Grădiniță  4.300,00 

Școală  2.800,00 

COMERȚ (alimentar, nealimentar, alimentație 
publică) 

4.130,00 

Comerț alimentar  1.220,00 

Comerț nealimentar 1.750,00 

Alimentație publică 1160,00 

SERVICII  660,00 

SPAȚIU DE RECREERE AMENAJAT, LOC DE JOACĂ  
(Spațiul poate fi amenajat în spațiul verde aferent 
construcțiilor) 

13.200,00 

LOCUIRE 54.400,00 

PARCĂRI PUBLICE – 100 locuri  
(25mp/loc de parcare) 

2.500,00 

 
 

(10) Principiul alocării statice a generat următoarele suprafețe minime aferente unei dezvoltări de 100.000 mp 
de comerț:  

 

Funcțiuni complementare  
Suprafață desfășurată comerț = 100.000 mp 

Suprafața desfășurată 
minimă (mp) 

EDUCAȚIE (creșă, grădiniță, școli) 4.150,00   

Creșă 900,00 

Grădiniță  3.250,00 

SERVICII  500,00 

CULTURĂ(sală cinema etc.) 750,00 

AGREMENT ȘI SPORT 2.500,00 

SPAȚIU DE RECREERE AMENAJAT, LOC DE JOACĂ  
(Spațiul poate fi amenajat în spațiul verde aferent 
construcțiilor) 

10.000,00 
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BIROURI 1.500,00 

PARCĂRI PUBLICE – 100 locuri  
(25mp/loc de parcare) 

2.500,00 

 

Art. 53. Algoritmul alocării statice  

Alocarea statică se aplică doar pe cvartale, ține cont de alocarea minimă a funcțiunilor adiacente, a funcțiunilor 
dominante și se aplică doar pentru proiecte noi. Nu ține cont nici de datele existente în cvartalul respectiv și nici 
de datele existente în cvartalele vecine. 

1. Baza de date trebuie să conțină cel puțin: 
o lista funcțiunilor dominante 
o lista minimă  a funcțiunilor adiacente pentru fiecare funcțiune dominantă și suprafața minimă 

ce trebuie construită pentru acestea 
 

2. Se introduc datele referitoare la proiect: 
o Se selectează funcțiunile propuse și se declară pentru fiecare funcțiune suprafața ce se propune 

a fi construită 
 

3. Se extrag funcțiunile dominante propuse 

4. Pentru fiecare funcțiune dominantă propusă se generează lista minimă de funcțiuni adiacente și se 
calculează suprafața necesară a fi construită în funcție de suprafața funcțiunii dominante respective 

5. Se creează o listă unică de funcțiuni adiacente necesare a fi construite 

6. Pentru fiecare funcțiune adiacență din această listă centralizatoare se calculează suprafața totală ce 
trebuie construită prin proiect (se adună suprafețele minime calculate pentru funcțiunea adiacentă de 
la toate funcțiunile dominante din proiect) 

7. Pentru fiecare funcțiune adiacentă din lista centralizatoare obligatorie  
o Se verifică dacă suprafața propusă prin proiect este mai mare sau egală cu suprafața calculată 

în lista centralizatoare 
o Dacă DA atunci 

▪ Suprafața ce trebuie construită este cea din proiect 
o Altfel 

▪ Funcțiunea adiacentă respectivă va fi colorată cu roșu în lista centralizatoare 
▪ Proiectul trebuie refăcut cu suprafața calculată în lista centralizatoare 

o End 
 
8. Propunerea este aprobată când suprafața funcțiunii adiacente propuse este mai mare sau egală cu 

suprafața din centralizatorul de  funcțiuni adiacente obligatorii (sau toate funcțiunile sunt colorate cu 
negru). 

Art. 54. Alocarea dinamică  

(1) Alocarea dinamică este procedeul prin care se asigură necesarul de funcțiuni adiacente în cadrul unui 
cvartal ținând cont de auditarea acestuia și a vecinătăților, având la bază principiile alocării statice 
descrise în cadrul articolului 52 din prezentul regulament.  

(2) Principiile alocării dinamice funcționează prin intermediul auditării unei baze de date care conține 
informații referitoare la situația existentă din teren. Actualizarea bazei de date face parte din atribuțiile 
administrației publice locale analizând informațiile primite de la cadastru, de la Direcția Generală de 
Impozite și Taxe Locale, și completând cu autorizațiile de construire emise și cu deplasarea în teren.  
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(3) Documentația în baza căreia se emite Certificatul de urbanism va conține în mod obligatoriu suprafețele 
desfășurate aferente funcțiunilor propuse prin noua investiție. Aceste suprafețe vor fi introduse în 
platformă, care prin intermediul algoritmului va genera gradul de deservire cu dotări raportate la 
propunerea făcută.   

(4) Platforma aferentă algoritmului alocării dinamice va avea caracter public și va putea fi consultată de 
populație înainte de depunerea solicitării unui certificat de urbanism.   

 

Art. 55. Algoritmul alocării dinamice  

Alocarea dinamică a funcțiunilor adiacente în cadrul unui cvartal ține cont de auditarea zonei (cvartalului), de 
auditarea vecinătăților, de echilibrarea zonei respective cu surplusurile de la vecinătăți, dar numai 25% din ceea 
ce depășește dublul necesarului vecinătății. 

Dacă în urma auditării rezultă dezechilibre în repartizarea funcțiunilor adiacente alocarea dinamică permite o 
dezvoltare condiționată de dublarea necesarului din alocarea statică astfel încât să se ajungă la echilibrarea 
sistemului. 

Se echilibrează fiecare cvartal în parte ținând cont de ceea ce există în cvartal, în vecinătăți și respectând 
formulele din alocarea dinamică 

Anumite funcțiuni dominante trebuie să fie însoțite de funcțiuni adiacente. Algoritmul va ține cont de 
dezechilibrele care vin din spate și are ca scop echilibrarea zonei. 

Algoritm alocare dinamică 

1. Se construiește baza de date care cuprinde 2 categorii de informații: 

• Informații funcțiuni – definire necesar minim – aprobate prin regulamentul de urbanism 
o Lista de funcțiuni dominante: 
o Lista de funcțiuni adiacente (suport)minime pentru fiecare funcțiune dominantă:  
o Pentru fiecare funcțiune adiacentă a fiecărei funcțiuni dominate se declară o suprafață minimă 

necesară pentru o suprafață construită de 10.000 mp  a funcțiunii dominate   

• Informații existente în teren 
o Se definesc cvartalele 
o Pentru fiecare cvartal se declară coordonatele GIS și/sau a limitele (străzi) 
o Pe fiecare cvartal se declară U.T.R.-urile existente în cvartal 
o Pe fiecare cvartal se declară clădirile existente cu suprafețele construite pentru fiecare  

funcțiune dominantă sau adiacentă construită. 
2. Pentru fiecare cvartal se analizează situația existentă: 

o Se calculează suprafața construită totală pentru fiecare tip de funcțiune polarizatoare  
o Se generează lista de funcțiuni adiacente minime cu suprafața construită existentă 
o În funcție de deciziile consiliului, se pot schimba cerințele minime:  

▪ se pot adăuga funcțiuni noi adiacente la lista de funcțiuni minime adiacente  
▪ se poate mări suprafața ce trebuie construită pentru o anumită funcțiune adiacentă 

3. Se realizează auditul pe fiecare cvartal în parte și rezultă: 
o lista funcțiunilor dominante existente cu suprafața totală construită 

o lista cu funcțiunile adiacente cu suprafețele totale construite  
o lista cu deficitul de suprafață construită pentru fiecare  funcțiune adiacentă 

necesară 

4. Se declară geolocația proiectului 
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5. Din baza de date se  selectează automat cvartalul unde urmează a fi realizat proiectul propus 

6. Se introduc datele referitoare la proiect: 
o Se selectează funcțiunile propuse și se declară pentru fiecare funcțiune suprafața ce se propune 

a fi construită 
7. Se extrag funcțiunile dominante propuse 

8. Se interoghează baza de date și se generează lista de funcțiuni adiacente minim necesare a fi construite 

9. Se calculează suprafața minimă necesară a fi construită pentru fiecare funcțiune adiacentă în funcție de 
suprafața funcțiunii dominante ce urmează a fi construită   

10. Se realizează un centralizator al funcțiunilor adiacente necesare cu suprafețele totale pentru tot 
proiectul (se însumează cerințele minime de pe fiecare funcțiune dominantă propusă) 

11. Pentru fiecare funcțiune adiacentă din centralizator : 

o Se verifică dacă se regăsește în lista cu deficit de spațiu construit  

▪ Dacă DA atunci 

• Se citește deficitul de suprafață rezultat în urma auditului pentru funcțiunea 
adiacentă analizată 

• Se verifică dacă deficitul este mai mare decât suprafața minimă din 
centralizatorul de funcțiuni adiacente de executat  

• Dacă DA atunci 

o suprafața ce va trebui construită va fi  egală cu dublul suprafeței 
minime declarate 

• Altfel 

o Suprafața ce va trebui construită va fi egală cu suprafața minimă 
declarată la care se adaugă deficitul de suprafață obținutîn urma 
auditului 

• End  

▪ Altfel  

• Suprafața care trebuie construită va fi egală cu minimul declarat pentru 
zona și funcțiunea respectivă 

o End 

12. Propunerea este aprobată cand suprafața funcțiunii adiacente propuse este mai mare sau egală cu 
suprafața din centralizatorul de  funcțiuni adiacente obligatorii 

Algoritm Audit funcțiuni adiacente 
1. Se selectează cvartalele de auditat. Se poate audita un cvartal sau mai multe.  
2. Pentru fiecare cvartal de auditat se interoghează baza de date și se extrag funcțiunile dominante și 

funcțiunile adiacente existente, împreună cu suprafața construită pe fiecare funcțiune. 
3. Pentru fiecare funcțiune dominantă : 

o Se generează lista minimă de funcțiuni adiacente obligatorii  și suprafața minimă ce trebuie să 
fie construită  
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4. Se realizează un centralizator al funcțiunilor adiacente obligatorii și suprafața care ar trebui să fie 
construită prin însumarea funcțiunilor adiacente minime obligatorii ce trebuie construite  pentru fiecare 
funcțiune dominantă existentă în cvartal 

5. Pentru fiecare funcțiune adiacentă din lista de funcțiuni obligatorii: 
o Se verifică dacă suprafața minimă obligatorie este mai mică sau egală cu suprafața construită 
o Dacă DA atunci 

▪ Nu există deficit pentru funcțiunea respectivă 
▪ Funcțiunea respectivă este afișată cu negru în centralizatorul de funcțiuni obligatorii 

o Altfel 
// Se face analiza funcțiunii respective pe cvartalele învecinate astfel: 

▪ Pentru fiecare cvartal vecin se calculează surplusul de suprafață construită: 

• Se calculează suprafața existentă pe funcțiunea respectivă 

• Se caută în baza de date suprafața minimă necesară pentru zona respectivă 

• Se verifică dacă suprafața construită în zona respectivă este mai mare sau egală 
cu dublul suprafeței minime obligatorii pentru funcțiunea respectivă   

o Dacă DA atunci  
▪ Se calculează surplusul de suprafață construită ca fiind egal cu 

25% din diferența între suprafața construită și dublul 
suprafeței minime obligatorii 

o End 
o  La suprafața construită în cvartalul analizat pentru funcțiunea analizată se 

adaugă surplusul de suprafață construită din cvartalul învecinat  
o  Se verifică dacă suprafața construită plus surplusul de la vecinătăți este mai 

mai mare sau egală cu suprafața minimă obligatorie 

• Dacă DA atunci 
o Nu mai există deficit pentru funcțiunea respectivă 
o Funcțiunea respectivă este afișată cu negru în centralizatorul 

de funcțiuni obligatorii 

• Altfel 
o Există deficit de suprafață construită pentru funcțiunea respectivă 
o Funcțiunea respectivă va fi scrisă cu rosu în centralizatorul de funcțiuni 

adiacente 
o Funcțiunea respectivă va fi trecută în lista de funcțiuni cu deficit de 

suprafața construită 

• End 
6. Rezultatul auditului furnizează: 

o lista funcțiunilor tractoare existente cu suprafața totală construită 
o lista funcțiunilor adiacente cu suprafețele totale construite  
o lista cu deficitul de suprafața construită pentru fiecare  funcțiune adiacentă necesară 

 
Art. 56. Recomandări 

În baza prezentului regulament, autoritatea publică locală, prin Hotărâri de Consiliu Local, poate să 
prevadă aplicarea integral sau parțial a următoarelor recomandări, care, în prezentul regulament, au caracter 
orientativ: 

(1) Sistem separativ pentru colectare ape pluviale și canalizare, rețele electrice îngropate; autoritatea 
publică locală poate recomanda un instrument prin care se poate ceda infrastructura de la un privat către 
alt privat prin achitarea unei cote indivize.  

(2) Dacă se cedează terenul cu titlul gratuit cu echipare publică finanțată de proprietarul terenului se va 
suplimenta aria construită desfășurată  maximă reglementată pe terenul rămas în proprietate cu un bonus 
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reprezentând aria construită desfășurată  maximă aferentă terenului cedat conform C.U.T.-ului terenului din 
care a fost dezmembrat, la care se va adăuga valoarea lucrărilor efectuate cu echiparea sub formă de credit 
de impozitare locală în favoarea proprietarului. 

(3) Autoritatea publică locală poate dezvolta și executa proiectele de infrastructură în mod etapizat, în relație 
cu gradul de dezvoltare al zonei respective.  

 

Art. 57. Anexele regulamentului local de urbanism 
(1) Anexele regulamentului fac parte integrată din prezentul regulament și se citesc împreună cu regulamentul. 
(2) În caz de dispoziții contrare între dispozițiile avizelor și regulament se aplică dispozițiile din avize. 
(3) Anexele sunt următoarele: 

- ANEXA 1 - CONDIȚIONĂRI  ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM AVIZELOR  ȘI PUNCTELOR DE 
VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM 

- ANEXA 2 - AVIZE  ȘI PUNCTE DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM 
- ANEXA 3 - CONDIȚIONĂRI  ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

ELABORATE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM 
- ANEXA 4 - DEFINIȚII 
- ANEXA 5 – LEGISLATIE 
- ANEXA 6  - CLASIFICAREA UTILIZĂRILOR  
- ANEXA 7 - DOCUMENTAȚII DE URBANISM DE PALIER P.U.Z. ȘI P.U.D. CARE ÎȘI PRODUC EFECTE SUB 

REGLEMENTĂRILE P.U.G. COMUNA BERCENI 
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ANEXE 

 În momentul emiterii Certificatelor de urbanism în baza prezentei documentații, se va ține cont de 
condiționările cuprinse în prezenta anexă, cu mențiunea în cazul în care ulterior apar modificări în sens 
permisiv sau restrictiv, reglementările se vor subordona noilor norme legislative 

1. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea A.P.M. ILFOV 

CONFORM AVIZ A.P.M. ILFOV 

 

2. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea APA NOVA BUCUREȘTI S.A. SI EURO APAVOL 
S.R.L. 

CONFORM AVIZ EURO APAVOL S.R.L. 

 

3. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea Distrigaz Sud Rețele S.R.L.  

CONFORM AVIZ Distrigaz Sud Rețele S.R.L. 

 

4. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 

1. Conform “Norme Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale”, 
aprobate prin ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/ 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 
bis/ 10.03.2014 vor fi respectate următoarele distanțe minim, pe orizontală, între axa conductelor de 
transport gaze naturale Dn 700 Inel-București, Dn 100 Racord alimentare gaze S.R.M. Berceni și următoarele 
obiective: 

• 20 m - locuințe individuale, construcții industriale, sociale și administrative cu pâna la trei etaje 
inclusiv; 

• 20 m - clădire sau spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren de joacă, parc, zonă de recreere 
sau alt loc public, etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile consecutive 
pe săptămână, timp de cel puțin 10 săptămâni consecutive în orice perioadă de 12 luni;  

• 200 m - clădiri cu patru sau mai multe etaje; 

• 6 m - construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni; 

• 6 m - parcări auto; 

• 6 m - păduri sau zone împădurite; 

• 20 m - stații electrice și posturi de transformare a energiei electrice; 

• 50 m - depozite de gunoaie, depozite de dejecții animaliere; 

• 30 m - depozite de GPL, carburanți, benzinării; 

• 6 m - diguri de protecție de-a lungul apelor; 

• 20m - stații de epurare, gospodărie apă; 

ANEXA 1 – CONDIȚIONĂRI  ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM AVIZELOR  ȘI PUNCTELOR DE 
VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM  
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• 1..000 m/2.000 m (amonte/aval) - balastiere în albia râurilor; 

• 200 m - lucrări miniere (la suprafață sau în subteran); 

• Paralelism cu drumuri: 
- Expres, autostrăzi - 50 m; 
- Naționale (europene, principale, secundare) – 22 m; 
- De interes județean - 20m; 
- De interes local (comunale, vicinale, străzi) – 18 m; 
- De utilitate privată – 6 m. 

• Paralelism cu căi ferate: 
- Cu ecartament normal – 50 m; 
- Înguste, industriale, de garaj – 30 m. 

• Paralelism cu rețele de utilități: 
- apă, canalizare, cabluri electrice sau de telecomunicații etc. – 5 m 
- cămine de vizitare – 6 m 

• Distanța minimă dintre împrejmuirea S.R.M. Berceni și construcții este următoarea: 
- 20 m - clădiri cu pâna la 3 etaje inclusiv; 
- 200 m - clădiri cu 4 sau mai multe etaje, fără posibilitatea de reducere a acestei distanțe. 

• Cimitire, eleștee, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren tenis, etc.) - condiționate de 
măsuri suplimentare. 

2. În vederea obținerii avizelor de amplasament si pentru alte obiective, cum ar fi: drumuri de acces, 
rețele de utilități: canalizare, conducte de distribuție de gaze, cabluri electrice și de telecomunicații etc., 
care afectează conductele de transport gaze naturale și/ sau insatalațiile aferente acestora, se vor 
depunde documentații întocmite conform Ordinului nr. 47/1203/509/2003, emis de M.E.C., M.T.C.T., 
M.A.I., publicat în Monitorul Oficial nr 611/ 29.08.2003. 
3. La intersecția drumurilor cu conducte de transport gaze naturale, se vor respecta “Norme Tehnice 
pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” și prevederile STAS 9312 – 87. De 
asemenea, conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform aceluiaș STAS) sau dale de beton armat, 
după caz. Protejarea și/ sau devierea conductelor se vor realiza pe baza unor proiecte tehnice întocmite 
de firme autorizate de A.N.R.E. și care vor fi avizate C.T.E. Transgaz S.A. Mediaș, cheltuielile fiind suportate 
de către beneficiarul avizului (conform Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/ 2012, art. 
190, lit a). 
4. În conformitate cu art. 109 -113 din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr 123/ 2012, 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de drepturile de uz și de 
servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele și instalațiile aferente acestora, în 
vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor 
de viață. 

 

5. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea O.M.V. PETROM S.A. 

În interiorul zonei proiectate, se află următoarele obiective petroliere: 
▪ Sonda 5 Est Berceni, având coordonatele X= 313350,54 m si Y=596350,30 m, abandonată conform 
Proces Verbal și Aviz CTE nr. 49 al TFE Bolintin din 28.04.1989; 
▪ Sonda 588 Berceni, având coordonatele X=312517,14 m si Y=596506,43 m, abandonată conform 
Raport Geologic din 25.12.1973 
▪ Sonda 1583 Berceni, având coordonatele X= 311402,44 m si Y= 595268,44 m, abandonată conform 
Aviz M.P, privind abandonarea sondei 1583 Berceni nr. 157-712/16.04.1980 
▪ Sonda 1545 Berceni, având coordonatele X= 311853,33 m si Y= 598290,27 m, abandonată conform 
Aviz M.M.P.G. privind abandonarea sondei 1545 Berceni nr. 104-601/17.03.1977; 
▪ Sonda 589 Berceni, având coordonatele X=311021,17 m si Y=599600,20 m, abandonată conform 
Avizului M.M.P.G. nr. 241-237/03.05.1973. 

Sonda abandonată nu face obiectul Ordinului nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executării construcțiilor amplasate în vecinatatea 
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obiectivelor/ sistemelor din sectorul de petrol, întrucât nu reprezintă, potrivit Articolului 4, unul din 
obiectivele/sistemele din sectorul de petrol și gaze naturale care alcătuiesc infrastructura aferentă 
producției și transportului de petrol și gaze naturale, înmagazinării și distribuției de gaze naturale. 
Referitor la amplasarea de constructii cu destinația de locuință față de sonde aflate în producție, în 
conformitate cu Normativul departamental pentru stabilirea distanțelor din punct de vedere al prevenirii 
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalațiilor tehnologice din industria extractivă de petrol și 
gaze din 1986, trebuie respectată o distanță minimă de siguranță de 50 m. 
Pentru sonde abandonate, având în vedere că nu există normative tehnice cu privire la distanțele care 
trebuie păstrate față de sondele abandonate, se recomandă păstrarea aceleiați distanțe de cel putin 50 m. 
Conform Legii petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004, în caz de forță majoră sau avarie accesul la teren este 
neangrădit. 
 
 
 

6. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea CNTEE TRANSELECTRICA S.A. 

CONFORM AVIZ 

7. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

CONFORM AVIZ 

8. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea MINISTERULUI TRANSPORTULUI, 
COMPANIEI NAŢIONALE CĂI FERATE "C.F.R." S.A. si C.F.R. S.A. SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI 

CNCF-CFR SA-Sucursala Regionala CF Bucuresti, nu detine retele de cale ferata pe UAT BERCENI. 
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 12/1998 republicata privind transportul pe caile 
ferate romane si reorganizarea S.N.C.F.R., Cap. IV art. 25, 26 se precizeaza ca in limita a 20 m de o parte si 
de alta fata de axul caii ferate publice este constituita „zona de siguranta a infrastructurii feroviare”. ln 
aceasta zona pot fi efectuate exproprieri pentru cauze de utilitate publica. In cazul in care prin 
modernizarea, modifiarea, intretinerea, repararea sau exploatarea caii ferate sau daca prin lucrarile si 
masurile privind siguranta circulatiei se impune dazafectarea, mutarea sau modificarea constructiilor 
(inclusiv imprejmuiri) executate in zona de siguranta a caii ferate, beneficimul este obligat sa execute 
aceasta lucrare pe cheltuiala sa. 
In baza aceleiasi ordonante, s-a instituit „zona de protectie a infrastructurii feroviare publice”, cuprinzand 
terenurile limitrofe situate de o pare si de alta a caii ferate, indiferent de proprietar, in limita a 100 m din 
axul caii ferate aflate in domeniul public. In aceasta zona pot fi executate lucrari, potrivit reglementarilor 
emise de Ministerul Transporturilor si se interzic o serie de activitati sau amplasamente conform art. 29 din 
Ordonanta. In aceasta zona se poate construi doar dupa obtinerea in prealabil a Acordului de Principiu al 
Regionalei CF Bucuresti si a avizului Ministerului Transporturilor. 

 

9. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea SECȚIEI DRUMURI NAȚIONALE BUCUREȘTI - 
SUD 

1. LIMITELE LOCALITATII PE DN: 
a) Limita administrativă a localității (limita teritoriului) este cuprinsă pe: 

DNCB, intre km 32+800 si km 33+800, pe partea STANGA 
b) Se propune extinderea intravilanului, conform prezentei lucrari, pe:  

DNCB, intre km 32+800 si km 33+800, pe partea STANGA 
2. LIMITELE ZONEI DN: 

 
a) Limita zonei de protectie a drumului national, in intravilan se prezinta astfel: 

• pentru drumurile nationale, la 22,00 m fata de marginea exterioara a zonei de siguranta a drumului; 
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• pentru autostrazi, la 50,00 m fata de marginea exterioara a zonei de siguranta a autostrazii. 
b) Limitele zonelor de siguranta, respectiv de protectie ale drumului national, in extravilan. sunt cele 

stabilite de O.G. 43/1997 - privind regimul drumurilor. republicata, modificata si completata 
ulterior. 

3. LIMITE CONSTRUIBIL: 
Distanta fata de Drumul National a constructiilor va fi: 

• in traversarea localitatilor rurale, de minim 13,00 m fata de la axul drumului national; 

• in afara localitatilor urbane si rurale: 
- constructiile care genereaza trafic suplimentar, se amplaseaza la minim 50 m din marginea partii 
carosabile pentru drumurile expres si cele nationale europene, respectiv de 30 m pentru celelalte 
drumuri nationale; 
- constructiile care nu genereaza trafic suplimentar se amplaseaza in afara zonei de protectie a 
drumului national; 

• la autostrazi, in afara zonei de protectie a autostrazii; 
4. INTERSECTII ALE DN CU ALTE DRUMURI (nationale, judetene, comunale): 
DNCB cu DJ401 la km 33+759 pe partea DREAPTA si STANGA. 

 

10. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea CNAIR - Secția de Autostrăzi 

CONFORM AVIZ 

 

11. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea M.Ap.N. 

• Respectarea cu strictețe a limitelor teritoriului intravilan propus și terenurilor intravilane destinate 
pentru construcții și amenajări, precum și zonelor funcționale precizate; 

• Menționarea în Memoriul de prezentare și în Regulamentul local de urbanism a Terenurilor cu 
destinație specială, dacă există, precum și zonelor de siguranță/ zonelor militare restricționate, 
stabilite de comun acord cu unitățile militare existente pe teritoriul administrativ al comunei Berceni, 
cu lățimea de cel puțin 200 m, în care se va institui interdicție de construire; 

• Neafectarea, sub nicio formă, a activităților militare, terenurilor, construcțiilor sau instalațiilor, de 
orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. 

 

12. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea S.R.I. 

Aviz de principiu fara conditionari. 

 

13. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea M.A.I. 

• Administrația locală va solicita, conform prevederilor legale, prin certificatele de urbanism 
eliberate, obținerea avizului M.A.I. pentru documentațiile de urbanism și emiterea autorizațiilor de 
construire pentru investițiile cu amplasament în vecinătatea obiectivelor M.A.I., în conformitate cu 
Ordinul nr. 3422/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism 
și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării 
construcțiilor. 

• Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special se realizează conform Procedurii 
comune aprobată prin Ordinul nr. 2212/21.02.2018. 

• Construirea, amplasarea și/sau desființarea clădirilor pe parcelele încadrate în zona funcțională cu 
destinație specială nu vor fi condiționate de elaborarea P.U.Z./P.U.D.. 

 

14. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea O.C.P.I.  

CONFORM AVIZ 

 

15. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea ISU BUCURESTI-ILFOV 

(1) 1. La emiterea certificatelor de urbanism este necesar să fie avuta in vedere respectarea prevederilor 
urmatoărelor normative: 
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• Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de 
distribuție a carburanților la autovehicule-indicativ N.P. 004/03; 

• Normativ de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere 
lichefiate (G.P.L.), pentru autovehicule, indicativ N.P. 037/1999 și Normativ de proiectare, executare 
și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule 
prin stații independente, indicativ N.P. 037/1999; 

• Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrice cu tensiuni peste 1000 V, indicativ 
NTE 003/04/00. 

(2) 2. Accesele carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a 
incendiilor, conform destinației construcției, dimensionate conform normelor pentru trafic greu, conform 
prevederilor art. 25, respectiv Anexa nr. 4 din H.G.R. nr. 525/1996, republicată pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 

(3) 3. Realizarea străzilor în localitățile rurale se va realiza conform prevederilor Normelor tehnice privind 
proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale, aprobate cu O.M.T. nr. 49/1998; 

(4) 4. La promovarea unui proiect de investiții veti avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr. 59/2016 în 
ceea ce privește distanțele față de sursele potențiale de risc stabilite conform prevederilor art. 5 din Ordinul 
nr. 3710/19.07.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele 
potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadrează în prevederile Legii nr. 59 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de 
amenajare a teritoriului și urbanism. 
5. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealui Spirii* Bucuresti-lfov are în dotare autospeciale de 
intervenție și salvare de la înalțime cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

• Autospeciala IVECO/ BRONTO SKYLIFT (lungime - 10500 mm, lațime - 2500 mm, înalțime - 3800 
mm, greutate - 21500 kg); performanțe echipament de intervenție și salvare (înalțime de intervenție 
- 38 m, rotire în plan orizontal - 360°; basculare în plan vertical - max 84°, acces sub cota ”0” - 5 m, 
raza de acțiune- 20 m, calare - 4 reazeme de calare, lungime diferențiată - max 6,2/6,1 m, înclinare 
suprafață de calare - long/transv max 7°); 

• Autospeciala MAN BRONTO SKYLIFT F 70 RPX (lungime -10500 mm, lățime - 2500 mm, înălțime - 
4000 mm, greutate - 44000 kg); performanțe echipament de intervenție și salvare (raza minimă de 
viraj - 11 m, panta maximă - 30°, raza cercului determinat de rotirea brațului - 10,6 m, lățimea minimă 
a locului de călcare - 8200 mm), călcarea se realizează în 4 puncte (suprafața pe care o are o cală 
este de 0,8 mp); înălțime de intervenție - 38 m, rotire în plan orizontal - 360°; basculare în plan 
vertical - max 84°, acces sub cota ,,0” - 5 m, rază de acțiune - 20 m, calare - 4 reazeme de calare, 
lungime diferențiată - max 6,2/6,1 m, înclinare suprafață de calare - long/transv max 7°); 

• Autospeciala ATS000 MAN (lungime - 9100 mm, lățime - 2550 mm, înălțime - 3430 mm, greutate - 
26000 kg); 

• Autospeciala AT 9000 (lungime - 8600 mm, lățime - 2500 mm, înălțime - 3100 mm, greutate - 21500 
kg); 

• Autospeciala B38 (lungime - 40500 mm, lățime - 2500 mm, înălțime - 3800 mm, greutate - 26000 
kg). 

(5)  

16. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA A 
JUDETULUI ILFOV 

CONFORM AVIZ 

 

17. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea CONPET S.A. PLOIESTI 

În calitate de concesionar al Sistemului National de Transport al Petrolului (conform H.G. 793/2002), 
societatea CONPET S.A. Ploiești nu administrează conducte sau instalații pe UAT Comuna Berceni, județul 
Ilfov. 

 

18. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea SNGN ROMGAZ S.A. MEDIAS  
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CONFORM AVIZ 

 

19. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE 
MINERALE  

1. A.N.R.M avizează favorabil documentația “Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Berceni, județul 
Ilfov” cu următoarele precizări: 
2. Din analiza documentației prezentate, a Notei de constatare nr 1359/ 18.08.2020, eliberată de C.I.T. 
Târgoviște privind solicitarea, înregistrată la A.N.R.M. sub nr. 9508/ 03.06.2020, precum și a altor 
documente din arhiva A.N.R.M. rezultă următoarele: 

• Comuna Berceni este situată în partea de sud a județului Ilfov, în zona preurbană a municipiului 
București, la 15 km față de centrul capitalei; 

• Comuna este alcătuită dintr-o singură localitate; 

• Comuna Berceni este ațezată în Câmpia Română, unitatea de al doilea rând Câmpul Vlăsiei; 

• Rețeaua hidrografică de suprafață este reprezentată de râul Râmbovița și Canalul Câlnău; 

• Zona prevăzută pentru PUG berceni nu se suprapune peste perimetre de protecție hidogeologică 
și nici peste alte perimetre de explorare/ exploatare a resurselor/ rezervelor minerale definite prin 
Legea minelor nr. 85/ 2003; 

• Pe teritoriul U.A.T. Berceni se află obiective legate de explorarea resurselor/ rezervelor de țiței și 
gaze, corespunzătoare perimetrului de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră Berceni, aflat 
în concesiunea OMV PETROM S.A.; 

• Pe teritoriul comunei există rețele de canalizare exploatare în comun de agenți economici sau 
persoane fizice, responsabilitatea pentru întreținerea cancalizării nefiind asumată de beneficiari; 

• există sistem de alimentare cu apă potabilă; 

• Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 13 km2, din care 970 ha intravilan; 

• Principalele obiective urrmărite în cadrul actualizării P.U.G. constau în: 
- Creșterea suprafeței din intravilanul comunei până la 1848 ha; 
- Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, stabilirea zonelor funcționale și a celor cu 
potențial construibil; 
- Realizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; 
- Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire; 
- Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora; 
- Modernizarea și extinderea echipamentelor și dotărilor edilitareș 
- Optimizarea relațiilor localității cu teritoriul său administrativ și județean; 
- Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicații. 

3. Condiții generale - Direcția Generala Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/ Rezerve Minerale - 
Integrarea Europeană face următoarele precizări: 

• Se vor respecta în totalitate prevederile Ordinului nr. 47/ 1203/ 509/ 21.07.2003 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în 
vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, precum și prevederile 
Ordinului A.N.R.M. nr. 196/ 2006 privind aprobarea Normelor și prescripțiilor tehnice actualizate, 
specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al 
țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului; 

• Se vor respecta cu strictețe prevederile P.U.G. prezentat; 

• Beneficiarul prezentului aviz are obligația de a obține și celelalte avize și autorizații prevăzute de 
legislație, precum și de a informa C.I.T. Târgoviște de începerea, executarea și finalizarea lucrărilor. 

 

20. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea INSPECTORATULUI DE POLITIE AL 
JUDETULUI ILFOV 

Aviz favorabil, in urmatoarele conditii: 

• corelarea P.U.G.-ului cu proiectul de Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresi si cu proiectul 
de modernizare a Drumului National Centura Bucuresti; 
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• intersectiile cu Drumul National Centura Bucuresti si Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresi 
se vor realiza conform solutiilor aprobate de C.N.A.I.R. si I.G.P.R. 

• drumurile propuse spre a fi modernizate vor fi realizate cu trotuare, iluminat stradal, statii de 
autobuz cu alveole si eventual, piste pentru ciclisti; 

 

 

21. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII 
SPECIALE  

1. Stabilirea prin certificatele de urbanism a obligației avizului/ acordului STS, în situația în care vor exista 
solicitări de autorizare a unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a documentațiilor de urbanism 
P.U.Z. și P.U.D., ale căror construcții depășesc înălțimea de 20 de metri, având în vedere faptul că acestea 
ar putea afecta prin regimul de înălțime disponibilitatea serviciilor de radiotelecomunicații speciale. 

 

22. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea ORANGE ROMANIA S.A. 

1. Orange nu detine trasee FO sau echipamente pe acest UAT. Realizarea investitiei se efectueaza fara a 
afecta reteaua existenta orange. 
2. Solicitantul prezentelor conditii tehnice raspunde conform legii, de respectarea conditiilor generale si 
speciale cu privire la proiectarea si executarea de lucrari IN ZONA DE PROTECTIE A RETELELOR DE 
TELECOMUNICATII. 
3. Pentru a preintampina deteriorarea oricaror retele de telecoiminicatii, existente in zona lucrarilor, se poate solicita 
acordarea asistentei tehnice. 
4. Constructorul este OBLIGAT SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE, orice deteriorare (afectare) a oricarei 
retele de telecomunicatii din zona lucrarilor. 

 

23. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 
S.A. 

Pe teritoriul comunei Berceni, exista instalații de telecomunicații: 
- canalizații telefonice; 
- cabluri cu fibră optică; 
- cabluri tc. interurbane în săpătură; 
- cabluri tc. aeriene montate pe stâlpi. 
Reglementarile de dezvoltare prevazute în P.U.G. ca urmare a trecerii unor terenuri din extravilan în 
intravilan, au ca scop amenajarea și modernizarea drumurilor, asigurarea unei rețele de apă și canalizare, 
energie electrică, telecomunicații, gaze naturale, construirea de noi obiective de utilitate publică. 
Proiectarea obiectivelor noi și a rețelelor edilitare va respecta normativele în vigoare, care stabilesc 
distanțele minime pe verticală și orizontală, față de instalațiile de telecomunicații. 
Pentru orice lucrare edilitară se impune solicitarea avizului telekom și prezența delegatului nostru pentru 
sondaje de identificare. 
Pentru obtinerea avizului Telekom, anexa la certificatul de urbanism, se va reveni cu o nouă cerere 
însoțită de planurile de situație, (scara: 1/500 sau 1/1000 ) pe care vor fi marcate cu exactitate viitoarele 
obiective. 

 

24. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT-PRIMARIA COMUNEI BERCENI, JUDETUL ILFOV 

Aviz favorabil privind drumurile locale pentru documentația „PLAN URBANISTIC GENERAL -COMUNA 
BERCENI” 
Dcumentatia se intocmește in conformitate cu: 
- Ordin M.L.P.A.T. nr. 13/N/10.03.1999 prin care s-a aprobat Reglementarea tehnica privind metodologia 
de elaborare și continutul cadru al Planului Urbanist Generel (Indicativ 038/1999) urmare a prevederilor 
H.G. nr. 59/04.02.1999; 
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- Legea nr 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43 /1997 privind regimul juridic al 
drumurilor; 
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrării in categorii funcționale a drumurilor publice și a 
drumurilor de autoritate privată deschise circulației publice, publicată in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 
338 bis din 20 iulie 2000; 
- Ghidul M.L.P.A.T., privind metodologia de elaborare al conținutului cadru al Planului Urbanistic General 
prin Ordinul nr. 13 / N / 10.03.1999 al M.L.P.A.T., impune obținerea gratuită a avizelor. 
Teritoriul Comunei Berceni este strabătut de drumuri locale, drumuri comunale, drumuri județene și 
naționale. Drumurile Naționale, Județene și Drumurile Comunale permit în prezent legaturi cu unitățile 
teritoriale vecine. În urma propunerilor de artere noi și modernizarea celor existente, legăturile cu 
teritoriile invecinate vor fi mai facile și vor permite pe mai multe direcții realizarea acestora. De 
asemenea, noua organizare a tramei stradale a teritoriului comunei va permite o fluidizare și o organizare 
bună a circulației în cadrul teritoriului Comunei Berceni. 

 

ANEXA 2 – CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CO NFORM STUDIILOR DE 
FUNDAMENTARE ELABORATE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM  
 

I. STUDIUL FUNDAMENTARE CIRCULATII SI TRANSPORT 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 

Condiționări și restricții conform Studiului de fundamentare privind Circulațiile si transportul 

1. Propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților 
▪ Principii de sistematizare a circulațiilor în cadrul documentației de P.U.G. Comuna Berceni, Județul 

Ilfov 
Analiza S.W.O.T. este un instrument de a analiza atât a mediului intern cât și a celui extern în care 
acționează o organizație sau în care se plasează o localitate/regiune/țară.  
Efectuarea analizei S.W.O.T. asupra comunei Berceni a permis identificarea factorilor relevanți aferenți 
fiecăreia dintre cele patru categorii (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări), iar rezultatele nu s-
au rezumat numai la menționarea factorilor care descriu situația economică și socială curentă și condițiile de 
potențial ale localității, ci și la identificarea celor mai importante direcții strategice și priorități care să 
conducă la dezvoltarea economică și coeziunea socială a localității în perioada 2014-2020.  

a. Puncte tari și oportunități: 
- accesibilitate ridicată, în special în ceea ce privește transportul rutier; 
- existenta unor legături directe între comuna Berceni și Municipiul București prin intermediul liniilor 

urbane; 
- acces la drumuri naționale, județene, comunale și DNCB; 
- posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii în mediul rural; 
- dezvoltarea zonei metropolitane București-Ilfov. 
b. Puncte slabe și amenințări: 
- existența unor drumuri nemodernizate; 
- nevoie de mobilitate și servicii publice; 
- transport în comun insuficient în raport cu nevoile comunei; 
- neutilizarea la potențial maxim a rețelei rutiere ce ar crește considerabil atractivitatea către agenții 

economici; 
- lipsa unei politici de mobilitate clare, care să armonizeze obiectivul accesibilității cu acela al 

ameliorării calității vieții locuitorilor. 
▪ Dimensionarea și organizarea rețelei de transport în comun 

Pentru o mai bună mobilitate a locuitorilor din comuna Berceni, Județul Ilfov și pentru diminuarea traficului 
rutier generat de tranzitul cu mașina personală se propun o serie de proiecte și măsuri. 
Conform Planului de mobilitate urbană durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov, pentru transportul în 
comun din comuna Berceni, măsurile/proiectele propuse prin acesta sunt: 
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- Proiectele pentru reamenajarea stațiilor de transport în comun și odată cu extinderea rețelei de 
transport amenajarea de noi stații. Acestea trebuie amenajate astfel încât să protejeze oamenii de 
soare, vânt, ploaie, ninsoare și să ofere siguranță la staționare (amenajare refugiu pentru urcarea și 
coborârea persoanelor). 

- Stațiile trebuie să fie dotate cu scaune și cu panouri/ hărți informative și de asemenea trebuie să fie 
adaptate și pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

▪ Dotări necesare circulației și echipare tehnică 
- Amenajarea de culoare verzi de-a lungul străzilor cu circulație intensă; 
- Semnalizarea adecvată a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător, semaforizare, 

indicatoare de circulație, marcaje pe asfalt, etc.); 
- Amenajarea pistelor de biciclete, a centrelor de închiriere și înlăturarea obstacolelor de pe trotuare; 
- Denivelări locale în apropierea intersecțiilor pentru zonele de calmare a traficului; 
- Realizarea de garduri, bariere, stâlpi pentru direcționarea traficului de pietoni în zona punctelor 

aglomerate, mai ales în zona instituțiilor de învățământ, lăcașe de cult, zone industriale, etc.; 
- Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport în comun. 

2. Priorități de intervenție 
Este necesar ca dezvoltarea locală să implice un grad ridicat de investiții. Abordarea viitoare a dezvoltării 
durabile a economiei locale va trebui să țină cont de avantajele ce derivă din poziționarea comunei 
relaționată la căile de comunicație și transport din proximitatea capitalei. Comuna Berceni este traversată 
de Drumul Județean 401 pentru care s-a propus un profil de 16.00 m. Prin comună, având acest punct de 
sprijin acest traseu de drum, este asigurată și traversarea județului Ilfov pe direcția nord vest – sud est, în 
partea sudică a acestuia, drumul județean făcând legătura între autostrada de centură a municipiului 
București (ramura ei din sud) și Drumul Național 41 Băneasa-Oltenița.  
Relațiile comunei Berceni în teritoriu înconjurător va continua să se sprijine și pe Drumul Comunal 83 
modernizat, ce asigură relația cu comuna vecină Vărăști, din județul Giurgiu.  
Comuna Berceni nu dispune în prezent și nu este prevăzut în perspectivă accesul la un traseu feroviar.  

▪ Intersecții: 
Se vor amenaja și sistematiza corespunzător traficului, toate intersecțiile drumurilor din comună cu 

șoseaua județeană DJ401, Bulevardul 1 Mai și cu drumul comunal DC83, cât și cu noile trasee propuse în 
cadrul comunei. 

▪ Transportul de tranzit, marfă și transportul în comun: 
Transportul de marfă este regăsit în general pe DNCB și spontan pe DJ401, unde acesta se face 

pentru aprovizionarea serviciilor. Transportul de tranzit se efectuează pe căile de legătură între localități, 
județe sau cu Municipiul București, din aceasta rezultă un tranzit intens de autovehicule pe artere de 
legătură, adică de-a lungul arterelor DNCB, DJ401și DC 83. Transportul în comun este întâlnit în cadrul 
Comunei Berceni pe Șoseaua principală, Bulevardul 1 Mai (DJ401). Conform propunerii din documentația de 
tip P.U.G., Bulevardul 1 Mai va fi extins și în cadrul comunei printr-o analiză de mobilitate și trafic urban. 

▪ Parcaje: 
Se vor amenaja parcaje publice în zonele generatoare de trafic cum ar fi instituțiile publice, servicii 

de diferite tipuri, zonele de învățământ și sănătate. 
Se interzice parcarea pe domeniul public în zonele neamenajate. Gararea autovehiculelor se va 

realiza strict în incinta proprietăților. 
3. Prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare 

▪ Rețeaua stradală principală 
În condițiile dezvoltării zonei periurbane a Municipiului București, precum și dezvoltarea comunei Berceni, 
circulația rutieră se schimbă, viteza de circulație crește, volumul de transport trebuie să crească în 
concordanță cu tendințele de dezvoltare materială și socială a locuitorilor și a persoanelor care tranzitează 
zona. 

Se impune astfel, transformarea și adaptarea actualului sistem de circulație-deja depășit, într-un nou 
sistem eficient și eficace, corespunzător unei zone peri urbane a unei capitală europene, capabilă să 
exceleze în toate domeniile de dezvoltare. 
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În acest context, studiul urbanistic privind circulația urmărește conceptul de zonificare a teritoriului și de 
realizare a sistemului complex al rețelei stradale majore. 

▪ Principiile care au stat la baza organizării rețelei stradale principale sunt: 
- Diminuarea efectelor negative generate de traficul de tranzit și a rolului de poarta de intrare de pe 

arterele principale ale comunei Berceni, prin propunerea profilurilor stradale cu aliniamente verzi de 
ambele părți ale străzii; 

- Dimensionarea capacității de circulație a arterelor, astfel încât să se asigure cel puțin un minim în 
viabilitatea comunei Berceni, în raport cu mărimea sa și relațiile de vecinătate ale acestuia cu zonele 
învecinate respectiv sector 4, cât și cu zonele aflate în administrația Județului Ilfov; 

- Asigurarea unui transport în comun pentru populația rezidentă, dar și pentru cea care tranzitează 
zona, prin facilitarea circulației între punctele de interes majore: cartiere de locuințe, zone de 
activități, localități aparținătoare, etc; 

- Asigurarea unei structuri a rețelei stradale urbane, pe principiul unei conexiuni radiale, secundare, 
axe majore de intrare în oraș (cu bifurcații de artere în cartierele de locuit, iar acestea din urmă cu 
ramificații în străzi locale de acces la locuințe), ierarhizate progresiv în funcție de fluxul circulației 
preluate de fiecare arteră în parte; 

- Asigurarea unor condiții ecologice, prin dispunerea arterelor de tip magistrale la limita exterioară a 
unor zone funcționale importate (ansambluri de locuințe), în interiorul cărora să pătrundă numai 
arterele Prevederea arterelor și a intersecțiilor cu metode alternative de transport prin amenajarea 
pistelor de biciclete; 

- Degrevarea circulațiilor pietonale (trotuare) de autoturismele parcare neregulamentar prin 
amenajarea locurilor de parcare atât în cadrul marilor ansambluri rezidențiale cât și prevederea prin 
regulament și respectarea acestuia în ceea ce privește parcarea pe lot propriu. 

▪ Organizarea circulațiilor în comuna Berceni trebuie să țină cont de următoarele considerente: 
- Utilizarea într-un procent cât mai mare a traseelor arterelor existente; 
- Mărirea progresivă pe etape a capacității de circulație a arterelor în raport cu creșterea traficului, prin 

lărgiri de artere și realizarea de trasee pietonale; 
- Asigurarea spațiilor pentru mărirea capacității de circulație a arterelor, intersecții, pasaje, etc, în 

etape premergătoare de execuție a obiectivelor. 
- locale de colectare a traficului și de acces către locuințe; 

 

II. STUDIUL FUNDAMENTARE PRIVIND EVOLUTIA ACTIVITATILOR ECONOMICE 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 

Condiționări și restricții conform Studiului de fundamentare privind Evolutia activitatilor economice 

Directii de dezvoltare economica si concluzii 
După cum firmele trebuie să inoveze și să investească pentru a se dezvolta, în mod similar și mediul 
economic local trebuie să fie flexibil, să se adapteze, să se reinventeze, să identifice și să valorifice 
elementele care îl diferențiază. Acestea trebuie să transforme tehnici mai vechi de utilizare a resurselor în 
oportunități noi, mai competitive, în scopul valorificării acestora. Astfel, o direcție posibilă de evoluție a 
comunei Berceni o constituie potențialul economic existent, în principal agricultura și activitățile industriale 
legate de aceasta. Agricultura se practică atât în gospodăriile proprii, cât și în unități destinate activităților 
agricole, însă cele din urmă nu sunt utilizate la potențialul maxim, iar mijloacele de producție sunt învechite.  
Se impune reabilitarea sistemului de irigație și reînființarea perdelelor de protecție a terenurilor arabile. De 
asemenea, se impune ridicarea calității fondului destinat locuirii, prin construcții din materiale durabile, cu 
un grad de confort apropiat de cel urban. Arhitectura construcțiilor trebuie să redea și să mențină un 
caracter aparte comunei, pentru a promova peisajul cultural local.  
Un alt obiectiv pentru viitor este constituit de întocmirea de proiecte pentru rețelele centralizate de apă și 
canalizare și are în vedere modernizarea drumurilor existente, împreună cu ulițele de acces în profunzimea 
țesutului. Scopul principal al acestor propuneri îl constituie ridicarea gradului de confort al comunei, care 
are drept consecință oprirea migrării locuitorilor spre alte localitati.  
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În procesul de dezvoltare locală este necesar să se aibă în vedere faptul că finanțarea la nivel economic se 
realizează concomitent din surse publice și private. Instrumentele folosite și obiectivele unei abordări 
sustenabile ale unei strategii de investiții calitative pot constitui elemente de bază pentru economiile locale.  

▪ Măsuri și direcții de dezvoltare 
- Valorificarea amplasării și integrarea în rețeaua de localități; 
- Colaborarea cu localitățile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea 

potențialului natural și protecția mediului cum ar fi: folosirea resurselor de apă, gospodărirea deșeurilor, zone 
de agrement; 

- Valorificarea potențialului natural prin utilizarea eficientă a resurselor (teren agricol, păduri, ape, 
climă etc.); 

- Construcția unităților de stocare și înmagazinare a produselor agricole (depozite, silozuri, unități de 
stocare a produselor de origine animală) 

- Atragerea de investitori în domeniul zootehnic; 
- Sprijinirea și incurajarea micilor producători locali să se grupeze în asociații agricole, astfel putănd 

comercializa mai usor și mai eficient produsele agricole, putând achizitiona utilaje moderne și procesa 
produsele agricole în vederea creșterii valorii adăugate; 

- Încurajarea culturilor ecologice, în vederea creșterii valorii recoltelor; 
- Încurajarea și promovarea turismului local, prin potențarea aspectului rural nealterat al zonei, ce ar 

putea atrage turisti în localitate, aducând beneficii financiare dar și promovarea localitații; 
- Dezvoltarea ramurii industriale de procesare a produselor agricole și de origine animală având în 

vedere că domeniul agricol dar și domeniul zootehnic au potențial de dezvoltare la nivelul localității și a 
județului; 

- Controlul modului de folosire a teritoriului, gestionarea sa corespunzătoare și oprirea tendințelor 
de folosire excesivă a acesteia; 

- Extinderea corespunzătoare a intravilanului, prin realizarea în prealabil a studiilor, infrastructurii și 
utilităților necesare pentru a evita disfuncționalitățile viitoare; 

- Realizarea echilibrului între folosirea resurselor naturale (sol, apă, aer) și protecția mediului; 
- Respectarea zonificării intravilanului localității pentru o bună funcționare a teritoriului construit și 

respectarea legislației. 
▪ Acțiuni ale autoritaților locale 
- Identificarea și includerea în intravilanul comunei a unor suprafețe de teren pentru desfășurarea 

unor noi activități economice; 
- Extinderea intravilanului comunei pentru asigurarea unei rezerve de teren necesară funcțiunii de 

locuire împreună cu dotările complementare aferente acesteia; 
- Dezvoltarea activităților turistice; 
- Amplificarea și diversificarea locurilor de muncă; 
- Amenajarea zonelor verzi existente și crearea unor noi zone verzi și de agrement; 
- Modernizarea străzilor; 
- Implementarea unui sistem centralizat cu apă potabilă a comunei și a unei rețele de canalizare; 
- Implementarea unui sistem de colectare și epurare a apelor uzate; 
- Reabilitarea sistemului de iluminat public; 
- Creșterea siguranței populației; 
- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate;  
- Inserarea în cadrul zonelor deja constituite a serviciilor de învățământ, medicale etc.; 
- Amenajarea malurilor cursului de apă Valea Culii și combaterea eroziunii solului pe versanți, prin 

lucrări de regularizare și stabilizare; 
- Refacerea podurilor și subtraversărilor peste lacul Vadul lui Moș și lacul Mamina-Balta Berceni; 
- Promovarea în randul locuitorilor a modalităților de accesare a fondurilor europene nerambursabile; 
- Susținerea din bugetul local sau din fonduri guvernamentale a parteneriatelor public-private; 
- Organizarea de târguri pentru promovarea produselor micilor producatori locali; 
- Organizarea de cursuri de perfectionare și/sau reconversie profesională în domeniile agricol, 

industrial, al prestării de servicii și în funcție de cerintele pieței în alte domenii. 
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▪ Stoparea migrației populației și atragerea populației din localitațile apropiate 
Stoparea migrației se poate realiza prin dezvoltarea economiei locale, dacă se reusește 

implementarea proiectelor ce pot atrage resurse financiare la nivelul localității, prin crearea de noi locuri de 
muncă, prin promovarea de modalități și oportunități pentru dezvoltarea sectoarelor economiei, prin 
atragerea finațărilor la nivelul localitații, locuitorii putând avea astfel resursele financiare necesare unui trai 
decent și locuri de muncă lângă domiciliu. Pe de alta parte prin crearea de noi locuri de muncă, prin 
sprijinirea micilor producători locali, prin facilități fiscale sau locative, autoritățile pot face din Berceni o 
localitate atractivă pentru populația din regiune. 

▪ Sprijinirea mediului de afaceri local 
Este necasară valorificarea avantajelor exitente: localizare, infrastructura rutieră, resurse de teren și 

strabilirea drept obiectiv atragerea de noi investitori în sectoarele economiei, în special în sectorul primar și 
secundar, sectoare care generează venituri mari și contribuie la creșterea economiei locale. Sprijinirea 
sectorului I.M.M. prin consultanță în privința accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea afacerilor ar 
putea contribui la dezvoltarea mediului economic. De asemenea facilități fiscale, pot fi acordate firmelor din 
sectorul I.M.M. pentru deschiderea afacerilor în localitate. Promovarea şi sprijinirea producătorii agricoli şi a 
producătorilor ce prelucrează resursele locale să-și desfacă produsele în piete și târguri în localitate ar putea 
avea efecte benefice pentru acest sector, incurajând producția și facilitând desfacerea produselor. 

▪ Diversificarea serviciilor publice oferite 
Îmbunatatirea serviciilor educaționale, medicale, prin organizarea de cursuri de reconversie 

profesională, prin îmbunatățirea serviciilor tehnico-edilitare oferite autorități pot atrage noi locuitori, dar și 
noi investitori. Pregătirea populației active pentru domeniul agricol, dar si pentru alte domenii cu potenţial 
de dezvoltare (industrial, construcții, servicii, comerț) poate atrage investitori în zona, acestia beneficiind de 
forță de muncă specializată, nemaifiind obligați să instruiască personalul. 

▪ Dezvoltarea infrastructurii 
Dezvoltarea infrastructurii (rutiere, cale ferată) la nivelul localităţii va incuraja companiile locale să-și 

dezvolte activitățile, să incheie contracte mai avantajoase, distribuția mărfurilor și produselor finite facându-
se mai rapid și implicit cu costuri mai reduse. Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi (apa, canal, electricitate, 
gaze) poate atrage noi investitori în localitate. 

În comuna Berceni, proiectele de investiție se vor concentra pe aspecte precum modernizarea 
infrastructurii, propuneri de noi străzi, dar și pe importanța spațiilor verzi prin proiecte de amenajare 
acestora. De asemenea, se vor propune proiecte pentru serviciile de utilitate publică cu socpul de a deservi 
toată suprafața comunei, odată cu intervențiile propuse.  

 

III. STUDIUL FUNDAMENTARE PRIVIND RELATIILE PERIURBANE 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 

Condiționări și restricții conform Studiului de fundamentare privind Relatiile periurbane 

1. Disfunctionalitati 
Disfuncțiile și provocările majore la nivel teritorial pentru zona comunei Berceni sunt generate de probleme 
rețelei de localități la nivelul județului Ilfov: 

• Creșterea traficului în aria de aglomerară urbană București, în special în contextul fenomenului de 
suburbanizare; 

• Alternative limitate la transportul cu autoturismul personal, reprezentând servicii de transport în comun 
insuficiente și/sau deficiențe a infrastructurii relevante pentru alte mijloace (bicicletă, metrou etc.); 

• Proiecte majore nefinalizate, care împiedică valorificarea și maximizarea impactului economic al traficului 
de mărfuri și pasageri (ex. Centura rutieră și feroviară nemodernizată în totalitate, lipsurile în materie de 
puncte de transfer intermodal etc.); 

• Gradul de urbanizare relativ scăzut; 

• Echiparea edilitară scăzută a localităților inclusiv a celor urbane; 

• Zonificare pentru o singură folosință (dezvoltare accentuată de tip rezidențial); 
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• Nevoile de mobilitate și servicii publice (infrastructură de învățământ, socială etc.) insuficient acoperite; 

• Lipsa unei zone metropolitane clar determinate și a unui sistem de guvernanță a acesteia; 

• Fracturarea spațială între aria de polarizare puternică a capitalei și zonele limitrofe ale județului; 

• Condiții ce favorizează creșterea discrepanțelor de dezvoltare din cadrul județului (spre exemplu, acces 
mai redus al localităților mici la finanțări, limitarea tipurilor de proiecte eligibile etc.); 

• Lipsa unei coordonări strategice a construcțiilor care poate afecta potențialul natural al județului și 
utilizarea necorespunzătoare a terenului; 

• Scăderea suprafeței spațiilor verzi. 
Problemele rețelei de localități sunt accentuate și de problemele legate de căile de comunicație care asigură 
relaționarea elementelor din rețea. Legătura mai directă între drumurile județene existente, cu cele 
naționale, ce centrele de comună sau între satele aparținând unor comune învecinate, trebuie îmbunătățită.  
În zona imediată sau învecinată (comune învecinate) există relații funcționale care nu sunt însă de acord cu 
prevederile legale (servicii sanitare, de educație etc.). 
Relațiile cu localitățile și comunele vecine ale comunei Berceni deși sunt identificate, din perspectiva 
funcțională, nu sunt operaționalizate și formalizate.  
2. Elemente de potential 
Dezvoltarea localităților este necesar să fie orientată către echilibrarea rețelei de localități, în vederea 
asigurării condițiilor de viață echivalente tuturor locuitorilor județului, respectiv asigurarea șanselor egale de 
acces la locuri de muncă, confort al locuirii, servicii de sănătate, învățământ, cultură ș.a. Orice dezechilibrare 
între zone și/sau localități determină: o accentuare a disparităților teritoriale, creșterea forței de polarizare 
dominatoare în zonă a Municipiului București, o posibilă depopulare a zonelor sărace/periferice, și o sarcină 
în plus pentru zonele mai dezvoltate de a susține dezvoltarea teritoriului județean, în ansamblul său.  
Echilibrarea rețelei de localități implică ierarhizarea coerentă (centralitate) a localităților, concomitent cu 
crearea condițiilor de cooperare/dependență între toate așezările din județ. Accentuarea centralității este o 
condiție necesară pentru funcționalizarea rețelei de localități și constă în amplasarea de funcțiuni specifice 
localităților ce au relații de dependență cu localitățile din aria lor de proximitate. Stimularea funcțiunilor 
urbane, determină o nuanțare a rolului teritorial al localităților, acestea fiind de mai mare complexitate 
decât cele administrative, cu avantajul flexibilității, constituind astfel un instrument de echilibrare a rețelei 
de localități.  
Pe termen lung, prin politici specifice este necesar să se confere un rol teritorial mai nuanțat unor localități 
urbane și rurale. De asemenea, dacă condițiile de dotate/echipare și volum de populație vor fi îndeplinite 
conform legii, aceste localități își pot schimba statutul administrativ, devenind urbane și înscriindu-se astfel 
în politica națională de urbanizare. Localitățile își exercită forța polarizatoare prin amplitudinea relațiilor 
economice și sociale constant cu localitățile învecinate. Relațiile dintre centrele polarizatoare și localitățile 
polarizate au un dublu sens, primele preiau resurse și își extind activitățile în teritoriu, celelalte beneficiază 
de serviciile diversificate și specializate din centrele de polarizare.  
Astfel, printre elementele de potențial al județului Ilfov la nivelul teritorial se numără: 

• Poziționare excelentă în centrul economic al României; 

• Conjuncția celor trei autostrăzi din România și a principalelor rețele feroviare din țară; 

• Medii de locuire urban-rural distribuite uniform în cadrul județului; 

• Conectivitate bună către centrele urbane din apropiere (Ploiești, Pitești, Târgoviște, Giurgiu); 

• Interes rezidențial crescut; 

• Creșterea semnificativă a fondului de locuințe – suburbanizare; 

• Grad de atractivitate crescut pentru noii rezidenți (sold migrator constant pozitiv); 

• Proximitatea Bucureștiului, ca principală zonă de creștere economică din România; 

• Noi surse de finanțare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală, atât în mediul urban cât și în 
mediul rural (ex: finanțare nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională); 

• Oportunitatea poziționării ca axă alternativă de trafic (de turism, agrement, evitate a congestiei de pe 
axele adiacente); 

• Interesul dezvoltatorilor imobiliare privați pentru investiții în județ; 

• Poziționare pe axa Ploiești-București-Giurgiu. 
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3. Prioritățile la nivel teritorial ale comunei Berceni sunt corelate cu cele de la nivel județean: 

• Întărirea și consolidarea centrelor urbane mici – va constitui un suport și pentru dezvoltarea localităților 
din zonele rurare, asigurând creșterea accesului la servicii publice de bază pentru locuitori; 

• Promovarea unor noi relații urban-rural – este un obiectiv major promovat de Uniunea Europeană în 
documentele strategice, atât pentru dezvoltarea rețelei de localități cât și pentru revitalizarea zonelor 
rurare aflate în declin; 

• Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal sau realizarea de parteneriate între localități rurale 
pentru asigurarea serviciilor teritoriale este de asemenea o modalitate de a antrena dezvoltarea în 
teritoriile rurare aflate în dificultate; 

• O mai bună racordare la teritoriul regional/european, acesta urmând a antrena dezvoltarea localităților 
din aria lor de influență, prin accesibilitatea sporită pentru locuitori și mărfuri, prin posibilitatea dezvoltării 
unor activități economice favorizate de prezența rețelei majore de transport; 

• Facilitarea transportului intra-județean combinat cu o coordonare și gestionare eficientă, care ar conduce 
la creșterea coeziunii teritoriale și a atractivității pentru mediul de afaceri ; 

- Prioritizarea investițiilor în transportul public, în parteneriat cu Primăria Municipiului București; 
- Promovarea mijloacelor de transport ce reprezintă alternative la autoturismul personal, inclusiv 

investiții în frastructură aferentă; 
- Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne și sigure. 

• Conturarea Zonei Metropolitane București – în funcție de decupajul teritorial agreat, se vor crea noi 
structuri instituționale cu mandat în a aborda atât aspecte strategice, cât și operaționale ale nevoilor de 
dezvoltare ce țin inclusiv de comunitățile ilfovene. O structură instituțională aferentă Zonei Metropolitane 
București este binevenită și benefică, facilitând corelarea viziunilor de dezvoltare a proiectelor de investiții 
la nivelul întregii arii funcționale urbane. 

Pentru a asigura o completă elaborare și construcție a sistemului de planificare privind transformarea zonei 
periurbane a comunei Berceni într-o zonă competitivă și viabilă la nivelul județului Ilfov, trebuie ca toate 
celelalte elemente vitale ale vieții de zi cu zi a locuitorilor județului, inclusiv mediul natural, moștenirea 
culturală și istorică, resursele construite, în stare de funcționare, să fie în totalitate respectate, ca și principii 
fundamentale în ceea ce privește procesul de dezvoltare.  
Dezvoltarea teritorială, cuprinde indicatori cantitativi cât și calitativi și presupune îmbunătățirea calității 
vieții în domeniul cultural, medical, infrastructură, social.  

 

IV. STUDIUL FUNDAMENTARE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 

Condiționări și restricții conform Studiului de fundamentare privind Situatia existenta in Comuna Berceni, 
Judetul Ilfov 

Prioritati si obiective 
Comuna Berceni are o mare oportunitate de dezvoltare, deoarece dispune de terenuri libere de construcții, 
terenuri ce pot juca un rol important în conturarea configurativ-spațială și funcțională a localității.  
Obiectivul general este de a realiza o dezvoltare economică și socială durabilă, care să ducă pe termen lung 
la creșterea calității vieții locuitorilor comunei Berceni și transformarea comunei într-un centru comercial și 
rezidențial cu impact regional.  
Astfel, comuna Berceni trebuie să-și valorifice avantajele pe care le are și să-și consolideze rolul în regiune.  
Dezvoltarea economică și socială a comunei trebuie realizată prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere, 
creșterea eficienței serviciilor publice, asigurarea calității și protecției mediului, prin îmbunătățirea 
funcionalității și aspectului comunei, îmbunătățirea colaborării dintre comunitatea locală și sectorul public 
ori dezvoltarea capității administrative.  
Oricare ar fi viziunea de dezvoltare a unei comune, pentru a deceni reală și efectivă, are nevoie de o 
societate puternică, care crește din punct de vedere cantitativ și calitativ, care știe să-și multiplice 
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capacitățile și oportunitățile, care poate intensifica viața economică, socială și culturală, care este capabilă 
să maximizeze puterea specifică și capacitățile de a performa.  
Dezvoltarea zonei metropolitane va facilita amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional astfel încât 
prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre capitala București și aria limitrofă în planul structurii 
demografice, sociale și economice, în ceea ce privește transportul în comun, dotarea infrastructurală. 
Înlăturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o îmbunătățire a calității vieții 
populației. Cele mai importante acțiune ar putea fi legate de transportul în comun, alimentarea cu apa, 
prelucrarea deșeurilor și implementarea unor proiecte investiționale.  
Poziționarea strategică a comunei Berceni poate reprezenta cheia dezvoltării socio-economice. Comunitatea 
locală va dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilități publice de bază și la o infrastructură 
modernizată.  
Orientarea prioritară a administrației publice locale și a mediului de afaceri este de a oferi o gamă mai 
variată de locuri de muncă, care să satisfacă pregătirea de specialitate a forței de muncă locale.  
Comuna Berceni poate fi un centru rezidențial care oferă condiții de locuire la standarde europene, cu un 
grad ridicat de acoperire cu utilități publice, cu o infrastructură modernizată și cu un mediu curat.  
Prioritățile comunei Berceni se vor axa pe următoarele domenii: 

▪ Dezvoltarea economică a comunei 
Dezvoltarea economică a comunei reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunități. Practic, 
activitățile sociale și culturale trebuie susținute din punct de vedere financiar de activitatea economică. 
Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale ar trebui să țină cont de avantajele ce derivă din 
amplasarea municipiului relativ la căile de comunicație și transport.  
Facilitarea accesului investitorilor la utilități, creearea unor centre de dezvoltare a afacerilor, promovarea 
oportunităților de investiții la nivelul comunei sunt măsuri care pot cataliza investitorii privați în Berceni și 
pot consolida statutul actual al comunei.  
Contactul permanent al administrației publice cu mediul privat, creearea unor centre de informații, 
introducerea mijloacelor electroncie în comunicare, transparentizarea administrației locale sunt factori care 
pot sporii încrederea investiorilor și pot genera noi locuri de muncă.  

▪ Modernizarea și extinderea infrastructurii 
Modernizarea și extinderea infrastructurii trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare 
locală din România, cu atât mai mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional 
și național.  
Influența semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport și a 
serviciilor publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor și dezvoltării economice reclamă rezolvarea 
problemelor existente la nivelul localității.  
Modernizarea și extinderea infrastructurii (drumuri, utilități), cât și dezvoltarea infrastructurii de agrement 
este o necesitate și poate bloca dezvoltarea economică, spațială și socială.  
Dezvoltarea ansamblurilor imobiliare și a locuințelor, precum și dezvoltarea zonelor comerciale face 
necesară dezvoltarea infrastrcuturii de acces. Starea tehnică a străzilor comunale nu permite valorificarea 
corespunzătoare a potențialului comunei, influențează negativ calitatea vieții și frânează dezvoltarea 
afacerilor.  
Lucrările trebuie coordonate astfel încaât succesiunea acestora să aibă o logică: mai întâi se intervine asupra 
rețelelor de utilități, se îngroapă rețelele de telecomunicații, apoi se asfaltează străzile și trotuarele, se 
construiesc pistele de biciclete. De aceea, se recomandă ca activitățile referitoare la utilități să fie incluse 
într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul similar pentru modernizarea drumurilor.  
Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum și construirea unor obiective pentru petrecerea timpului 
liber vor putea valorifica mai mult potențialul de dezvoltare al comunei și resursele sale naturale (păduri, 
terenuri pentru dezvoltare). 

▪ Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază ale comunității și asigurarea unui 
echilibru între nevoi și resurse.  
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În condițiile creșterii interdependențelor dintre comuna Berceni și municipiul București (navetism, acces la 
servicii de educație, sănătate), modernizarea serviciilor de transport public de călători apare ca o măsură 
logică a administrației locale.  
De asemenea, este necesară îmbunătățirea activității de gestionare a deșeurilor, pornind chiar de la 
conștientizarea populației cu privire la utilitarea și necesitatea colectării selective a deșeurilor.  

▪ Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale 
Au fost identificate o serie de dificultăți în ceea ce privește educația, sănătatea, serviciile sociale, motiv 
pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar este absolut necesară.  
Scopul educației este de a forma oamenii ca elemente active ale societății civile.  
Educația nu trebuie redusă doar la programa școlară obligatorie, ci trebuie privită în ansamblu ca un 
element de dezvoltare continuă. Educația de calitate în rândul populației școlare presupune accesul grupului 
țintă la infrastructură modernă, dotări corespunzătoare și obținerea unei susțineri în înregistrarea de 
performanță la concursurile de competițiile naționale și internaționale. De asemenea, educația trebuie să 
cuprindă pe lângă educația tinerilor și educație adulților în vederea calificării/recalificării profesionale.  
Lipsa unui spital în comuna Berceni este resimțită de tot mai mulți locuitori ai comunei și implicarea 
autorității locale în rezolvarea acestei probleme, chiar și prin intermediul unui parteneriat public-privat este 
necesară.  

▪ Asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire 
Protecția mediului condiționează dezvoltarea durabilă a comunei Berceni, servind la menținerea calității 
vieții întregii populații. Protecția mediului este importantă pentru dezvoltarea economică și socială, 
protecția cadrului natural fiind luată în considerare în toate acțiunile desfășurate de mediul de afaceri. 
Astfel, acțiunile de protecție a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de dezvoltare 
economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generațiilor viitoare la resursele 
existente.  
Dezvoltarea urbană și a condițiilor de locuire este o principală prioritate la nivel local, regional și național, iar 
comuna Berceni trebuie să-și consolideze statutul în privința zonelor rezidențiale.  

▪ Concluzie 
Planul Urbanistic General pentru Comuna Berceni din județul Ilfov urmărește să introducă atât constrângeri, 
cât și permisivități urbanistice, care să creeze premisele spațiale pentru desfășurarea activităţilor economice 
şi sociale în acord cu obiectivele de dezvoltare locală. De asemenea, sunt evidențiate implicaţiile dezvoltării 
urbanistice asupra sistemului de circulaţii şi a reţelei de infrastructură edilitară, fiind conturate măsurile 
pentru dezvoltarea armonioasă a comunei. Prin Planul Urbanistic General se identifică zone pentru care se 
pot institui reglementări care nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice 
de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. 

V. STUDIUL FUNDAMENTARE SOCIO-DEMOGRAFIC 
 

Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 
Proiectant de specialitate: Simona Zarnescu 

Condiționări și restricții conform Studiului de fundamentare Socio-Demografic 

1. Prognoza populatiei 
Prognoza populaţiei a fost realizată pentru perioada 2020-2030 prin intermediul a două metode de calcul.  
Modelul de crestere tendentiala a populatiei 
Pentru a realiza prognoza populaţiei s-a luat în considerare mişcarea totală-naturală şi migratorie în 
perioada ce precedă studiul. Sporurile natural şi migrator s-au considerat constante pentru perioada 
previzionată. 
Conform formulei de calcul, sporul mediu anual de creștere este de 205 locuitori/an. Presupunând constant 
ritmul creșterii populaţiei, aceasta va ajunge în 2030 la un efectiv de 9.993 locuitori, dupa o cestere cu 2.050 
persoane. 
Modelul de crestere biologica a populatiei 
O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere biologică, luând în 
considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că populaţia comunei Berceni va fi 
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influenţată doar de sporul natural, înregistrat în perioada 2000-2019 a rezultat un ritm de scadere al 
acesteia cu 24 locuitori/an. 
Considerând că sporul natural se va menține constant în viitorii 10 ani, populația va cunoaște o scădere 
numerică cu 240 locuitori în orizontul anului 2030, ajungând astfel la o populație de 7.703 de locuitori. 
2. Concluzii si masuri privind evolutia socio-demografica 
Din cele două metode de calcul se observă o diferenţă a evoluţiei populaţiei. În cazul metodei „creşterii 
biologice” populaţia scade considerabil faţă cea estimata prin modelul „creşterii tendenţiale”.  
Pentru o dezvoltare socio-economică prosperă se va lua in considerare varianta de creştere tendenţială a 
populaţiei. Prognoza populaţiei şi includerea ei în calculele decizionale este o necesitate, altfel deciziile luate 
astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, creșterea în viitor a ponderii populaţiei 
şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de învăţământ în teritoriu. Exemplul şcolilor poate 
fi extins şi asupra altor amenajări ca spre exemplu centrele de sănătate şi instituţiile de asistenţă socială care 
trebuie să ia în considerare creşterea în viitor a numărului persoanelor în vârstă.  
Creșterea efectivului populației tinere reprezintă un mare potențial pentru dezvoltarea unor anumite zone 
cheie din localitate. 
Disfuncțiile analizei țin mai mult de insuficiența dotărilor necesare populației. Concomitent cu creșterea 
populației, a numărului de salariați, a numărului de școlari, localitatea Berceni are nevoie de o reorganizare 
și o suplimentare a dotărilor necesare locuitorilor. 

Localitatea trebuie să beneficieze de:  
- o dezvoltare a resurselor umane; 
- o creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă din localitate; 
- susținerea natalității prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta 

profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de naştere şi creştere a copiilor;  
- facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii; 
- realizarea de programe/acțiuni pentru prevenirea migrației; 
- organizarea de cursuri tip „after school” pentru minorii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate; 
- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate; 
- dezvoltarea învățământului profesional și tehnic; 
- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor programe destinate tinerilor, 

femeilor şi şomerilor; 
- recalificarea forței de muncă și a șomerilor în funcție de cererea pieței; 
- accesarea de fonduri nerambursabile pentru formarea profesională continuă a populației;  
- asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială; 
-  promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep să 

administreze o afacere; 
- încurajarea parteneriatului public-privat pentru oferirea de servicii sociale alternative (prin proiecte 

finanțate de la UE); 
- îmbunătățirea sistemului de sănătate prin modernizarea infrastructurii și dotarea cu aparatură și 

echipamente necesare. 
 
 

VI. UAT BERCENI – CONSIDERATII GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE 
 
Elaborator: GEOTEC CONSULTING SRL 
Director General: Dr. Ing. Traian Moldoveanu 
Intocmit: Ing. Mihai Dutu 

Condiționări și restricții conform Consideratii geotehnice si hidrogeotehnice 

1. CONSIDERATII GEOTEHNICE 
Pentru a se putea face o caracterizare geotehnica generala a amplasamentului UAT Berceni, s‐au utilizat 
date de arhiva preluate din documentatiile geotehnice executate in zona de catre diferite societati 
comerciale. 
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a) Un prim pas in realizarea caracterizarii geotehnice consta in stabilirea categoriei geotehnice si a 
riscului geotehnic pentru fiecare lucrare in parte (amplasament de constructie sau grup de constructii 
/ ansamblu rezidential) 

▪ Terenurile din zona UAT Berceni pot fi incadrate in general in categoria terenurilor bune si medii, 
exceptie facând locatiile unde sunt identificate pamânturi sensibile la umezire (PSU), sau cele cu 
grosimi mari ale umpluturilor care le incadreaza in categoria terenurilor dificile. 

▪ Prezenta apei subterane in amplasament, corelata cu solutia de fundare specifica fiecarui obiect/grup 
de obiecte de constructie in parte, ofera trei situatii diferite: excavatia nu coboara sub nivelul apei 
subterane (nu sunt necesare epuizmente), excavatia coboara sub nivelul apei subterane si se prevad 
fie lucrari normale de epuizmente directe sau de drenaj (fara riscul de a influenta nefavorabil structuri 
alaturate), fie lucrari de epuizmente cu caracter exceptional. 

▪ Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta – se face cf. P100‐1/2013, in patru clase de 
importanta exceptionala, deosebita, normala, sau redusa 

▪ Vecinatatile – categoria geotehnica depinde si de modul in care realizarea excavatiilor, a 
epuizmentelor si a lucrarilor de infrastructura aferente obiectelor/grup de obiecte de constructie care 
se proiecteaza, pot produce degradari ale constructiilor si retelelor subterane aflate in vecinatate. In 
acest sens, se disting trei situatii: risc inexistent, risc moderat, sau risc major 

▪ Riscul seismic – Pentru UAT Berceni valoarea acceleratiei orizontale a terenului pentru proiectare 
(valoarea de vârf PGA) este ag = 0.30 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% 
probabilitatea de depasire in 50 ani. 

Datele de arhiva, din documentatiile geotehnice executate in cinci zone din cadrul UAT Berceni, releva 
incadrarea in categoria geotehnica 2 echivalenta unui risc geotehnic moderat. 

b) Structura litologica in amplasamentul UAT Berceni este specifica suitei sedimentare de vârsta 
cuaternara, reprezentata prin nivelul inalt al Pleistocenului superior, qp3

3 (depozitele loessoide 
apartinând câmpului Vlasiei cu grosimi de 5‐15 m si pietrisurile aluvionare ale terasei inferioare a 
Argesului si Dâmbovitei), respectiv Holocen inferior, qh1 (depozitele loessoide apartinând terasei 
inferioare a râurilor Arges si Dâmbovita-prafuri argiloase, slab nisipoase, cu grosimi de 10‐20 m, 
precum si aluviunile grosiere ale terasei joase a râurilor mentionate) si caracteristica zonei Bucuresti 
si imprejurimilor, dupa cum urmeaza: 

‐ La suprafata terenului este prezent fie un strat relativ subtire (grosime 0,4-0,5 m) de pamânt vegetal, fie 
depuneri de umpluturi antropice cu grosimi variabile; 
‐ Complexul argilos ‐ prafos superior (coperta coeziva loessoida) este reprezentat printr‐o succesiune de 
pamânturi argiloase si prafoase (argile, argile prafoase, argile prafoase nisipoase, prafuri nisipoase argiloase, 
prafuri argiloase, argile nisipoase si nisipuri argiloase, in general cu diseminari si concretiuni calcaroase, cu 
oxizi de Fe si Mn) si prezinta frecvent grosimi de cca. 5-10 m, local putând depasi 15 m grosime. Datorita 
faptului ca analizele granulometrice efectuate asupra depozitelor loessoide apartinând terasei inferioare nu 
se diferentiaza litologic de patura de depozite acoperitoare din zona de câmp, apartenenta acestui complex 
argilos-prafos se face pe criterii geo‐morfologice, astfel i se atribuie Holocenului inferior (qh1) pe zona de 
vest si sud-vest a UAT Berceni, respectiv Pleistocenului superior, nivelul inalt (qp3

3) pe zona de nord, 
centrala, est si sud‐est a UAT Berceni; 
Pe intregul teritoriu UAT Berceni terenul de fundare al constructiilor existente (si viitoare) este reprezentat 
de Complexul argilos ‐ prafos superior (coperta coeziva loessoida). 

c) Clasificarea geotehnica a pamânturilor ce constituie terenul de fundare din cuprinsul UAT Berceni, se 
face pe baza rezultatelor incercarilor de laborator efectuate pe probele prelevate din foraje, in 
conformitate cu prevederile NP 112‐2014. 

Dupa cum se poate observa din domeniul larg de valori ale parametrilor geotehnici, pamânturile ce 
constituie teren de fundare pe cuprinsul UAT Berceni sunt, in general, pamânturi coezive cu plasticitate 
mare; plastic vârtoase; de la umede la foarte umede si practic saturate; cu compresibilitate medie si mare; 
local sensibile la umezire; putin permeabile; foarte sensibile la inghet. Mentionam faptul ca valorile 
parametrilor analizati nu pot fi considerate reprezentative pentru intregul teritoriu UAT Berceni, motiv 
pentru care orice viitor obiectiv (constructii civile sau industriale) va necesita un studiu geotehnic punctual 
cu testarea in laboratorul geotehnic a probelor prelevate din forajele executate. 
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d) Presiunea conventionala de baza a pamânturilor coezive ce constituie teren de fundare pe arealul 
UAT Berceni, se stabileste conform Normativ NP 112‐2014. 

e) Conditii generale de fundare ‐ pentru obiectele de constructie specifice diferitelor proiecte ce 
urmeaza a se implementa pe teritoriul UAT Berceni, fundarea se poate face fie direct, fie indirect. 

Se va lua in considerare o zonare geotehnica a teritoriului facuta pe baza zonarii geomorfologice si anume, 
zona de vest si sud‐vest a UAT Berceni ‐ complex coeziv de vârsta Holocen superior (qh1) ce apartine terasei 
inferioare, respectiv zona de nord, centrala, est si sud‐est a UAT Berceni-complex coeziv de vârsta Pleistocen 
superior, nivelul inalt (qp3

3) ce apartine câmpului, insa fara a se putea diferentia din punct de vedere 
litologic pamânturile din componenta celor doua complexe coezive ce apartin terasei inferioare si câmpului. 
Diferente intre cele doua zone apar doar referitoare la adâncimea de interceptare a apei subterane, aceasta 
variind in jurul valorii de 4-5 m pentru zona de vest si sud‐vest, respectiv 6-8 m pentru zona de nord, cetrala, 
est si sud‐est, cu mentiunea ca in partea de nord a UAT Berceni adâncimea de interceptare a apei subterane 
poate depasi 10 m. 

2. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE 
Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul UAT Berceni se incadreaza intr‐o regiune cu ape 
subterane in roci poroase permeabile, cu strate acvifere locale in roci cu granulatie grosiera (qp3: pietrisuri si 
nisipuri-“Pietrisuri de Colentina”), conform hartii hidrogeologice a României. 
Conform hartii hidrogeologice a României stratul acvifer este caracterizat prin hidroizobata situata la 
adâncimi diferite, dupa cum urmeaza: porneste de la 2-5 m pentru zona de lunca a vaii Cociocu (o fâsie 
relativ ingusta ce se dezvolta in partea de S-SV a UAT Berceni si se dezvolta pâna la efilare spre N), apoi pe 
cea mai mare parte a UAT Berceni hidroizobata este situata la adâncimea de 5-10 m, iar pe suprafete 
restrânse situate in partea de N si S a UAT Berceni, Hidriozobata este situata la adâncimea de 10-15 m. 
Directia de curgere a apei freatice este dinspre NV spre SE, in timp ce directia de curgere a apei de 
adâncime este dinspre V spre E. 
In cadrul perimetrului studiat, datele de cunoastere furnizate de forajele de cercetare, precum si de forajele 
de alimentare cu apa a diferitelor obiective industriale sau sociale, au aratat ca stratele acvifere de interes 
pentru alimentarea cu apa sunt localizate in orizonturile poros permeabile ale depozitelor de vârsta 
Cuaternar si Pliocen superior. 
In perimetrul studiat, stratele acvifere freatice sunt localizate in baza depozitelor loessoide, in pietrisurile 
cunoscute in literatura de specialitate sub denumirea de “Pietrisurile de Colentina”. Stratul acvifer cantonat 
in baza depozitelor loessoide are o grosime medie de 5-10 m si, datorita constitutiei granulometrice 
predominant pelitica, are capacitati de debitare de 1-1.5 l/s, fiind tributar precipitatiilor atmosferice. 
In unele zone, argilele care separa Nisipurile de Mostistea de Pietrisurile de Colentina se efileaza, cele doua 
acvifere venind in contact direct. Din acviferul cantonat in orizontul “ Nisipurilor de Mostistea”, deschis 
impreuna cu acviferele cantonate in intercalatiile nisipoase din “Complexul marnos”, s‐au obtinut debite de 
exploatare de 3-6 l/s, cu o denivelare de 1,5-15 m. 
Directia generala de curgere este NV‐SE, cu anumite modificari locale in zonele captarilor si cursurilor de 
apa. 
Din punct de vedere chimic, la analizele fizico‐chimice efectuate pe diferite probe de apa recoltate din 
forajele ce au deschis complexul “Nisipurilor de Mostistea”, se constata depasiri la parametri fier total, 
mangan bivalent si continut de substante organice, precum si duritati ridicate. 
Litologic, intervalele deschise in foraje sunt reprezentate de nisipuri si pietrisuri cu intercalatii de argile 
nisipoase, argile plastice si marne nisipoase. 

VII. STUDIUL DE MOBILITATE SI TRANSPORT 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 

Condiționări și restricții conform Studiului de mobilitate si transport 

1. Directii de actiune si proiecte de dezvoltare a mobilitatii urbane 
▪ Eficienta economica se poate realiza prin identificarea de proiecte care sa maximizeze scenariile 

complexe în scopul recomandării unui singur grup optim de proiecte și investiții în vederea atingerii 
obiectivelor; 
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▪ Impactul asupra mediului - reducerea poluării pe trama stradală majoră se poate realiza prin:  
- Reducerea congestiei 
- Reducerea cotei modale a deplasărilor cu autoturismul, în favoarea transportului public, a 

utilizării bicicletei și a mersului pe jos  
- Utilizarea mijloacelor de transport în comun ecologice.  

▪ Accesibilitatea - satisfacerea nevoilor mobilității în schimbare pe termen lung este necesar sa se 
asigure prin:  

- Accesul la o rețea de transport public de calitate 
- Eficacitatea nodurilor multi-modale 
- Distribuție modală a transportului public 
- Durată medie deplasare călători 

▪ Calitatea vietii - intervențiile expuse în cadrul studiului de mobilitate si transport propun 
imbunatatirea calitatatii vieții și a mediului urban prin:  

- Promovarea transporturilor sustenabile (nepoluante);  
- Spații publice de calitate și accesibilizate, imagine urbană mai bună; 
- Reducerea semnificativă a impactului generat de utilizarea rețelei stradale de către vehiculele 

comerciale (zgomot, emisii, trepidații);  
- Reducerea congestiei în puncte cheie; 
- Cresterea locurilor de parcari. 

▪ Siguranța rutieră depinde într-o mare măsură de factori instituționali, de calitatea culegerii datelor 
privind accidentele rutiere și de cât de bine sunt utilizate acestea pentru a examina cauzele riscurilor 
rutiere, de calitatea cooperării dintre instituții la elaborarea programelor de sporire a siguranței 
rutiere 

- Reducerea numărului total de vehicule în sistemul urban va duce la creșterea siguranței rețelei, 
prin reducerea numărului de accidente; 

- Trecerile de pietoni vor fi modernizate și semnalizate mai bine pentru a putea fi observate de 
la distanță în orice condiții, intersecțiile semaforizate fiind dotate cu sisteme pentru persoanele 
cu handicap 

- Toate proiectele care se vor implementa au prevăzută creșterea gradului de siguranță prin 
separarea și protejarea fizică a trotuarelor față de circulațiile auto, față de situația actuală 

2. Prioritati 
▪ Infrastructura rutiera 

- Extinderea si modernizarea infrastructurii rutiere majore de interes local; 
- Extinderea infrastructurii rutiere de grad III si IV de interes local (1 banda / sens); 
- Amenajarea intersecției Bulevard 1 Mai cu DNCB (conform proiect CNAIR) prin supratraversare DNCB si 
crearea legaturii intre U.A.T. Comuna Berceni si U.A.T. Sector 4;  
- Realizare Autostrada A0 - centura 2 a Bucurestiului (conform proiect CNAIR); 
- Supratraversarea Autostrazii A0 de catre Bulevard 1 Mai printr-un pasaj suprateran; 
- Sistematizarea si amenajarea intersectiilor majore existente pe Dj 104 (Bulevardul 1 mai) si a celor propuse 
prin P.U.G. Comuna Berceni; 
- Realizarea legaturilor cu U.A.T.-urlile vecine, Sector 4, Oras Popesti Leordeni, Comuna Vidra si Comuna 
Varasti aflata in Judetul Giurgiu. 
- Evitarea propunerilor de circulatii rutiere de tip fundatura; 
- Respectarea normativelor de proiectare a infrastructurii rutiere; 

▪ Organizarea circulațiilor în Comuna Berceni să țină cont de următoarele considerente: 
- Utilizarea într-un procent cat mai mare a traseelor arterelor existente; 
- Mărirea progresivă pe etape a capacității de circulație a arterelor în raport cu creșterea traficului, prin 
lărgiri de artere și realizarea de trasee pietonale; 
- Asigurarea spațiilor pentru mărirea capacității de circulație a arterelor, intersecții, pasaje, etc, în etape 
premergătoare de execuție a obiectivelor. 

▪ Infrastructura privind mobilitatea urbana  
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- Crearea linilor de transport in comun care sa acopere cerinta necesara a mobilitatii in cadrul UAT-ului Com. 
Berceni; 
- Propunerea de noi trasee a transportului in comun care sa faca legatura cu localitatile imediat invecinate: 
Sector 4, Oras Popesti Leordeni, Comuna Vidra si Comuna Varasti aflata in Judetul Giurgiu; 
- Crearea de-alungul circulatiilor majore existente si propuse, cu importanta ridicata de legatura la nivelul 
comunei, a pistelor velo. 

VIII. STUDIUL PRIVIND IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 
Proiectant de specialitate: Ing. Cristian Caita 

Condiționări și restricții conform Studiului privind impactul schimbarilor climatice 

1. Măsuri de combatere a schimbărilor climatice și adaptare la schimbările climatice 
Deoarece principalul element ce cauzează schimbările climatice este omul și activitățile economice ale 
acestuia, măsurile ce necesită a fi planificate și ulterior implementate și aplicate global sunt elaborate 
aferent tuturor palierelor și sectoarelor economice fiind definite propuneri și recomandări ce vizează 
întreg mecanismul economic. 

▪ Agricultură - Producţia vegetală variază an de an, fiind influenţată semnificativ de fluctuaţiile 
condiţiilor climatice şi în special de producerea evenimentelor meteorologice extreme. Variabilitatea 
climatică influenţează toate sectoarele economiei, dar cea mai vulnerabilă rămâne agricultura, iar 
impactul asupra acesteia este mai pregnant în prezent, deoarece schimbările şi variabilitatea climatică 
se manifestă din ce în ce mai accentuat. 

Principiile de bază în aplicarea măsurilor de adaptare se bazează pe: 
- folosirea de soiuri/hibrizi de plante bine adaptate condiţiilor pedoclimatice; 
- practicarea asolamentului de câmp în cultura mare, pentru producerea de materie primă în industria 

agroalimentară, textilă, chimică, etc; 
- policultura, în scopul utilizării eficiente a spaţiului agricol şi creşterea biodiversităţii; 
- organizarea de asolamente cu îngrăşăminte verzi, în scopul ameliorării proprietăţilor fizice, chimice şi 

biologice ale solurilor degradate. 
▪ Biodiversitate - Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii unui teritoriu implică analiza 

impactului asupra tuturor ecosistemelor existente pe teritoriul respectiv şi al relaţiilor dintre acestea, 
iar acest impact se suprapune peste presiunile exercitate deja în ceea ce priveşte distrugerea 
habitatelor şi poluarea factorilor de mediu. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- stabilirea unui sistem naţional de monitorizare a speciilor ameninţate, realizat cu sprijin financiar 

public şi privat, prin programe naţionale şi prin participarea societăţii civile, ca urmare a activităţilor 
de cercetare; 

- evaluarea sistemului de monitorizare în vederea determinării eficienţei acestuia în concordanţă cu 
evoluţia efectelor schimbărilor climatice şi identificarea oportunităţilor de modificare a acestuia; 

- extinderea utilizării datelor obţinute din procesul de monitorizare, prin adaptarea rezultatelor 
obţinute utilizând modelarea matematică;  

- elaborarea planurilor speciale de management a habitatelor naturale în vederea prevenirii şi 
împiedicării procesului de degradare a acestor habitate ca urmare a impactului schimbărilor climatice; 

- reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile; 
- reducerea activităţilor agricole în zonele direct afectate şi implementarea de măsuri corespunzătoare 

de protecţie a habitatelor naturale şi seminaturale existente în apropierea suprafeţelor agricole, 
incluzând identificarea de măsuri compensatorii necesare supravieţuirii populaţiei afectate; 

- reducerea impactului generat de activităţile industriale asupra pânzei de apă freatică şi a calităţii 
aerului, prin izolare cu perdele forestiere; 

- creşterea suprafeţelor împădurite prin refacerea celor degradate şi prin crearea altora în zone 
favorabile; 
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- realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilităţii diferitelor ecosisteme/specii la efectele 
schimbărilor climatice. 

▪ Resursele de apă - Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul ţării, gradul insuficient 
de regularizare a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a unor râuri interioare 
reprezintă principalii factori care determină ca zone importante ale ţării să nu dispună de surse 
suficiente de alimentare cu apă în tot cursul anului, mai ales în perioadele de secetă sau în iernile cu 
temperaturi scăzute. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- realizarea hărților de hazard și risc la inundații pe marile bazine hidrografice sub coordonarea MMDD 

și detalierea de către administrația locală a hărților riscului la inundații la nivelul localităților, cu 
prioritate in zonele cu risc ridicat, identificate pe hărțile efectuate la nivelul bazinelor hidrografice; 

- includerea hărților de risc în planurile de dezvoltare regională, în planurile de urbanism generale 
(P.U.G.) și în cele zonale (P.U.Z.); 

- adoptarea unor normative de amplasare a construcțiilor în zonele inundabile; 
- adoptarea unor normative de construire a obiectivelor din zonele cu risc moderat la inundare, care 

să asigure pe de o parte siguranța acestora la evenimentele mai intense apărute ca urmare a 
schimbărilor climatice; 

- dezvoltarea de noi studii necesare fundamentării măsurilor de adaptare în domeniul evaluării 
resurselor de apă; 

- reevaluarea resurselor de apă pe bazine şi sub-bazine hidrografice în condiţiile schimbărilor climatice; 
- analiza influenţei schimbărilor climatice asupra debitelor maxime ale cursurilor de apă; 
- evaluarea cerinţelor de apă ale principalelor culturi agricole din România în condiţiile schimbărilor 

climatice; 
- evaluarea cerinţelor de apă ale principalelor folosinţe (alimentarea cu apă potabilă, apă industrială, 

apă pentru zootehnie, piscicultură, etc.) în condiţiile schimbărilor climatice; 
- pregătirea de studii pentru determinarea vulnerabilităţii resurselor de apă la schimbările climatice 

pentru fiecare bazin hidrografic cu suprafaţa mai mare de 1000 km2, din care să rezulte măsurile de 
adaptare necesare. 

▪ Păduri - Procentele reduse de împădurire din zonele de câmpie se corelează cu secete frecvente şi 
prelungite, aşa cum despăduririle din zona de deal şi de coline, precum şi tăierile masive din unele 
păduri de munte se corelează cu fenomene de torenţialitate, de degradare a terenurilor şi alunecǎri 
de teren. Aceste fenomene s-au accentuat, pe fondul unor dificultăţi de ordin social şi legislativ şi a 
lipsei capacităţii instituţionale şi financiare la mare parte din deţinătorii de păduri sau de terenuri. 
Investiţiile din acest domeniu au fost reduse sau chiar neglijabile. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- identificarea soiurilor, speciilor tolerante, testarea de noi specii/soiuri mai tolerante la stres hidric în 

aer sau sol şi/sau tolerante la temperaturi ridicate de durată sau temporare, mai timpurii sau de 
toamnă, tolerante la îngheţurile târzii; 

- stimularea dezvoltării activităţilor de demonstrare a rezultatelor cercetării către utilizatori prin 
îmbunătăţirea substanţială a capacităţii serviciilor de consultanţă publice şi susţinerea cercetărilor; 

- realizarea şi promovarea ghidurilor de bună practică în domeniul forestier, care să asigure rezilienţa 
pădurilor la efectele schimbărilor climatice, adaptate nevoilor proprietăţii private/statului şi 
principiilor de gospodărire durabilă; 

- creşterea suprafeţei fondului forestier, prin împădurirea unor terenuri degradate şi a unor terenuri 
marginale, inapte pentru o agricultură eficientă, precum şi prin crearea de perdele forestiere de 
protecţie a câmpurilor agricole, a cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţie, pentru protecţia 
antierozională a terenurilor în pantă; 

- promovarea culturilor energetice şi utilizarea resurselor de biomasă forestieră reziduală; 
- adoptarea unor măsuri de apărare a integrităţii fondului forestier, prin interzicerea schimbării 

folosinţei terenurilor acoperite cu păduri şi cu alte forme de vegetaţie forestieră; 
- amenajarea corespunzătoare a teritoriului, ţinând cont de efectele actuale şi posibile ale schimbărilor 

climatice; 
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- întărirea capacităţii instituţiilor forestiere de supraveghere, control, asistenţă şi coordonare regională. 
- Dezvoltarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare şi management durabil a fondului forestier va ţine 

cont de concluziile şi recomandările studiilor privind impactul schimbărilor climatice asupra resurselor 
de apă potabilă, ecosistemelor şi biodiversităţii. 

▪ Infrastructură, construcţii şi planificare urbană - Impactul principal al schimbărilor climatice asupra 
zonelor urbane, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor 
meteorologice extreme, precum valurile de căldura, cǎderi abundente de zăpadǎ, furtuni, inundaţii, 
creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. Astfel planificarea urbană 
şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului 
schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- promovarea unor sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul apariţiei fenomenelor 

meteorologice extreme; 
- redimensionarea sistemului de canalizare pentru a putea prelua surplusul de apǎ provenit din ploile 

intense cǎzute în intravilan; 
- dezvoltarea unor pavaje adecvate, care sǎ asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, 

platformelor pietonale, pentru parcare şi pentru depozitare; 
- minimizarea riscului provocat de perioadele de căldură excesivă, prin sporirea suprafeţelor spaţiilor 

verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile verzi; 
- dezvoltarea standardelor de construcţie pentu clǎdiri verzi, care sǎ asigure stocarea şi circularea apei 

pluviale, economisirea apei prin instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi la nivelul teraselor 
dezvoltarea standardelor şi soluţiilor constructive pentru îmbunătăţirea performanţelor de izolare 
termică a construcţiilor, în vederea eficientizării consumului de energie; 

- implementarea conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcţiilor cu potenţial 
maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă; 

- promovarea de materiale şi soluţii constructive adecvate potenţialelor efecte ale schimbărilor 
climatice; 

- extinderea aplicării tehnologiilor şi practicilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă pentru 
asigurarea utilităţilor necesare; 

- promovarea unor programe de formare profesională şi conştientizare publică necesare aplicării 
măsurilor de adaptare identificate şi a unor programe de formare profesională pentru arhitecţi pe 
tema asigurării rezilienţei clădirilor la efectele schimbărilor climatice. 

▪ Transporturi - Infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian sunt vulnerabile îndeosebi 
la manifestările evenimentelor meteorologice extreme. Impactul direct al schimbărilor climatice 
asupra sectorului de transport naval se va manifesta, ca urmare a fluctuaţiilor privind regimul de 
curgere a râurilor şi fluviilor. În mod indirect impactul schimbărilor climatice se va resimţi şi la nivelul 
transportului rutier şi feroviar prin deteriorarea infrastructurii şi lipsa de comfort termic provocată 
călătorilor. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- revizuirea reglementărilor privind infrastructura, cum ar fi: drenarea apelor pluviale, terasamente, 

drumuri, căi ferate, poduri, tuneluri; 
- identificarea de rute alternative de transport; 
- asigurarea colectării adecvate a apelor pluviale din reţeaua stradală; 
- asigurarea protecţiei reţelei căilor de comunicaţie pentru a rezista condiţiilor meteorologice extreme. 

În construcţia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole şi canale în cazul precipitaţiilor 
intense şi a inundaţiilor; 

- protejarea infrastructurii căilor ferate împotriva eroziunii; 
- întărirea structurii porturilor pentru a face faţă furtunilor din ce în ce mai puternice (de ex. Prin 

folosirea stabilopozilor); 
- înlocuirea cablurilor de suprafaţă cu cabluri subterane; 
- construirea, în reţeaua de drumuri şi cale ferată, a unui număr adiţional de facilităţi pentru a asigura 

tranzitul animalelor sălbatice (poduri verzi, pasaje); 
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- promovarea unor tehnologii noi de îmbracăminţi stradale (beton asfaltic sau beton de ciment) şi de 
execuţie a stratului de rulare, pe bază de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru 
preîntâmpinarea deformaţiilor permanente (datorate creşterii temperaturii) şi asigurarea rezistenţei 
la fisurare (datorată scăderii temperaturii); 

- reducerea transportului rutier, în special a celui de marfă prin îmbinarea cu celelalte tipuri de 
transport (feroviar, maritim, fluvial), promovarea transportului intermodal); 

- încurajarea transporturilor alternative cu impact cât mai redus asupra mediului; 
- îmbunătăţirea căilor de rulare şi fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de 

combustibil şi implicit de emisii de gaze cu efect de seră; 
- limitarea masei mijloacelor de transport de mărfuri pe anumite tronsoane cu expunere ridicată a 

populaţiei; 
- împădurirea zonelor afectate de inundaţii şi alunecări de teren limitrofe căilor de comunicaţie; 
▪ Energie - Schimbările climatice pot provoca şi o reducere a producţiei de energie hidroelectrică prin 

reducerea resurselor de apă. Scăderea resurselor de apă afectează şi funcţionarea sistemelor de 
răcire a centralelor nucleare. 

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- este necesară elaborarea de urgenţă de studii privind evaluarea riscului efectelor schimbărilor 

climatice pentru sectorul energetic în general şi, în special, în evaluarea riscului pentru sectorul 
hidroenergetic, dar şi luarea în considerare a acestor riscuri în ceea ce priveşte proiectele de investiţii 
planificate a fi construite; 

- sunt necesare acţiuni de stabilire a infrastructurii critice din sistemul energetic (baraje 
hidroenergetice, sistemul de transport şi distribuţie, sistemul de transport gaze naturale, petrol şi 
derivaţi ai acestuia) în vederea stabilirii măsurilor ce se impun în cazul unor fenomene metereologice 
extreme (furtuni, tornade, inundaţii, secetă, temperaturi foarte scăzute); 

- sunt necesare analize şi studii cu privire la eventualele modificări în cererea şi consumul de energie 
datorat creşterii temperaturii şi a fenomenelor extreme; 

- promovarea producerii de energie din surse regenerabile; 
- elaborarea de strategii proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea utilizării de 

surse de energie care să respecte normele europene de mediu şi eficienţă, în vederea producerii de 
energie electrică şi termică, în sisteme centralizate. 

▪ Industrie - Pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice, toate sectoarele industriale, ca de 
altfel întreaga economie, trebuie să se orienteze spre o dezvoltare durabilă, spre utilizarea de 
produse, procese şi tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
scăderea nivelului de dioxid de carbon şi spre utilizarea energiilor regenerabile. 

▪ Sănătate - Schimbările climatice, manifestate prin valuri de căldură, zile friguroase, fenomene 
meteorologice extreme, etc. au efecte negative asupra sănătăţii. În plus, bolile transmise prin apă si 
alimente, ar putea fi afectate de efectele schimbărilor climatice. Aceste efecte pot fi amplificate de 
alţi factori de stres, (expunerea la ozon şi particule fine determinate de valurile de căldură).  

Recomandări şi măsuri de adaptare: 
- studii epidemiologice privind influenţa efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii; 
- dezvoltarea de metodologii pentru a prognoza probleme majore de sănătate care pot apărea în funcţie 

de severitatea efectelor schimbărilor climatice, ţinând cont şi de circumstanţele socioeconomice; 
- dezvoltarea unor metode de monitorizare şi de sisteme de detectare timpurie a impactului valurilor de 

caldură extremă asupra stării de sănătate; 
- colaborarea între autorităţile competente în vederea promovării unor programe de intervenţie 

operativă în cazul manifestării unor evenimente meteorologice extreme; 
2. Concluzii 
Prezentul studiu prezintă situația schimbărilor climatice, cauzele și efectele acestora. În cadrul componentelor 
strategice ale programelor sau proiectelor, a măsurilor sau scenariilor propuse spre implementare, Comuna 
Berceni își poate modela strategia locală pe baza elementelor prevăzute în documentațiile strategice ce 
vizează județul Ilfov sau Regiunea București – Ilfov. Principalele axe de dezvoltare dictate de către 
documentațiile de rang superior încurajează principiile de inovare, de modernizare a activităților și de 
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implementare a tehnologiilor verzi, concepte ecologice și de dezvoltare durabilă. Se accentuează importanța 
factorilor de mediu în raport cu resursele necesare activităților economice și se încurajează gestionarea 
eficientă a resurselor. Sunt limitate exploatările resurselor neregenerabile și sunt încurajate activitățile ce se 
dezvoltă în jurul celor regenerabile. 
Având în vedere profilul economic agricol al Comunei Berceni, localitatea depinde din punct de vedere 
economic de factorii de mediu și de cei climatici, factori ce în urma schimbărilor climatice pot influența în 
manieră negativă dezvoltarea economică locală. De asemenea, funcționând ca zonă de influență a 
Municipiului București, aferent infrastructurii majore de circulație se dezvoltă spații economice ce 
funcționează ca platforme logistice, zone industriale sau cvasi-industriale. Astfel, principalele motoare 
economice locale trebuie adaptate schimbărilor climatice în scopul bunei funcționări a acestora.  
Având în vedere numeroasele paliere aferent cărora se propun intervenții ce au ca scop adaptarea la 
schimbările climatice, mecanismul de management al tuturor activităților teritoriale joacă un rol important în 
cadrul strategic de dezvoltare. Astfel, toate documentațiile elaborate pentru comuna Berceni, cum este și 
cazul documentației P.U.G. Comuna Berceni, trebuie să urmărească aceleași principii și direcții de dezvoltare 
care să susțină simultan cadrul strategic global sau european ce abordează problematica schimbărilor 
climatice. În acest mod se urmărește aplicarea unei politici comune la scară globală, politică ce se detaliază la 
scară sectorială prin planuri, programe sau strategii locale specifice.  

Direcțiile de dezvoltare înglobează o serie de programe specifice aferente numeroaselor sectoare 
economice, ce au ca scop urmărirea unei politici de mediu comună la scară largă bazată pe ameliorarea 
impactului schimbărilor climatice. În componenta strategică referitoare la schimbările climatice, adaptarea la 
acestea și combaterea impactului asupra scărilor administrativ-teritoriale, managementul activităților 
economice se restrânge la o serie de principii “verzi” care conturează impactul ecologic și sustenabil asupra 
profilelor economice ce generează în prezent un indice ridicat al impactului negativ asupra mediului. 

IX. STUDIUL PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, RISCURI NATURALE SI ANTROPICE 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 
Proiectant de specialitate: Ing. Cristian Caita 

Condiționări și restricții conform Studiului privind impactul schimbarilor climatice 

1. Posibilitati de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra mediului 
▪ Tendințe de evoluție 

Măsurile prioritare ale politicii privind protecția mediului au drept scop atingerea obiectivului strategic 
pentru protecția mediului ce vizează atât factorii de mediu și resursele, cât și aspectele legate de riscurile 
naturale și tehnologice precum: 

- gospodărirea durabilă a apelor şi dezvoltarea resurselor de apă, satisfacerea cerinţelor de apă necesare 
activităţilor socio-economice, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea supravegherii meteorologice şi 
hidrologice, perfecţionarea cadrului legislativ, a metodologiilor şi reglementărilor din domeniile 
gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei pentru realizarea unui management durabil, în context 
naţional şi internaţional şi armonizarea cu cerinţele directivelor UE; 
- îmbunătăţirea calităţii aerului în scopul prevenirii, evitării sau reducerii efectelor dăunătoare sănătăţii 
umane şi a mediului ca întreg; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltarea sistemului 
naţional de monitorizare a calităţii aerului; 
- evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor; 
- controlul poluării industriale şi managementul riscului; 
- gestionarea corectă a deșeurilor, substanţelor chimice periculoase şi a substanţelor care degradează 
stratul de ozon; 
- protecţia şi conservarea biodiversităţii, reconstrucţia ecologică. 
▪ Gestionarea deșeurilor 

In urma monitorizării indicatorilor stabiliţi prin PRGD Bucureşti Ilfov se constată ca în perioada 2007-2010 
rata de acoperire cu servicii de salubritate din regiune a ajuns la 100% atât în mediul urban cat şi mediul 
rural. Numărul locuitorilor din regiune care colectează separat deşeuri de carton/hârtie, plastic şi metal din 
regiune a fost în continua creştere în perioada 2007-2011, ajungând la finalul anului 2010 la cca. 30% din 
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populaţia întregii regiuni. De asemenea în regiunea Bucureşti Ilfov cantitatea colectată de deşeuri (pe 
diferite categorii) a înregistrat o tendinţă de creştere în perioada 2007-2011 în acelaşi sens cu creşterea 
capacitaţii staţiilor de sortare. 

2. Concluzii 
Dezvoltarea comunei nu reprezintă doar o problemă a autorităților locale, ci ține de voința și capacitatea 
comunității de a defini obiective strategice și de a le transpune în programe operaționale. 
Oricare ar fi viziunea de dezvoltare a unei comune, pentru a deveni reală și eficientă, are nevoie de o 
societate puternică, care crește din punct de vedere cantitativ și calitativ, care știe sa-și multiplice 
capacitățile și oportunitățile, care poate intensifica viața economică, socială și culturală, care este capabilă 
să maximizeze puterea specifică și capacitățile de a performa. 

 

X. STUDIUL ISTORIC DE FUNDAMENTARE 
 
Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 
Șef Proiect: Urb. dipl. Augustin Ioan Suciu 
Proiectant de specialitate: CARDUM 7 S.R.L. - Arh. Iulian Cămui 

Condiționări și restricții conform Studiului istoric de fundamentare 

1. Identificarea construcțiilor și amenajărilor valoroase 
Valori patrimoniu construit conform Lista Monumente Istorice 
Construcțiile și ansamblurile clasate ca monumente istorice, incluse în Lista Monumentelor Istorice 

publicată în Monitorul Oficial nr. din 17 iulie 2004, actualizată ulterior în anul 2015, din teritoriul studiat, sunt: 
ansamblul „Fosta curte boierească de la Berceni” ce include „Ruinele caselor boierești” si „Biserica „Sf. 
Nicolae”, rezultând: 

- 1 ansamblu din care fac parte: 
- 2 monumente arhitecturale 
În cadrul teritoriului analizat a fost observat un monument care nu poate fi identificat sau prezintă 

probleme de identificare pe teren:  

• monumentul cu codul LMI IF-II-m-B-15266.01 “Ruinele caselor boierești”, din ansamblul “Fosta 
curte boierească de la Berceni” nu a putut si identificat si nu a putut fi analizat în urma vizitelor pe 
teren. 

Nr. ctr. Cod LMI Denumire Localitate Localizare Datare 

587 IF-II-a-B-15266 Fosta curte boierească de la Berceni 
sat Berceni, 
comuna Berceni 

Bd. 1 Mai 720 1882 

588 IF-II-m-B-15266.01 Ruinele caselor boierești 
sat Berceni, 
comuna Berceni 

Bd. 1 Mai 720 1882 

589 IF-II-m-B-15266.02 Biserica „Sf. Nicolae” 
sat Berceni, 
comuna Berceni 

Str. Înfrățirii 3 1882 

Valori patrimoniu construit identificate pe teren 
Pe teritoriul localității este localizata si Bateria 11-12 Berceni componenta a „Centurii de Fortificații a 

Cetății București” considerata monument istoric, care nu este inclusa in LMI, dar care a fost propusa prin 
diverse studii anterioare prezentului studiu, spre clasare. 

Aceste monumente au o istorie strâns legata de evoluția in timp a Comunei Berceni si a Municipiului 
București. 
2. Concluzii și recomandări 

Categorii principale de intervenție, care să susțină materializarea programului de dezvoltare 
În vederea implementării propunerilor de dezvoltare spațială a Comunei Berceni, stabilite prin 

documentația P.U.G., se menționează ca fiind necesare următoarele măsuri pe categorii principale de 
intervenție: 

- Pentru monumentele clasate în L.M.I. și zonele lor de protecție:  
Asupra monumentelor istorice și în zonele lor de protecție autorizarea intervențiilor se va face pe 

baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii. 
Propuneri pentru R.L.U.: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
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-  asupra monumentului istoric sunt permise intervenții care îl reabilitează, conservă, restaurează și îl 
pun în valoare; 
-  în zona de protecție: amenajările și construcțiile noi sau care înlocuiesc construcții existente, vor 
pune în valoare monumentul istoric; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la 
acesta. 
- zona de protecție stabilita pentru Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI IF-II-m-B-15266.02, a fost trasata pe 
limite cadastrale in Proiecție Stereografică 1970, ținând cont de situația actuala din teren, pentru a nu 
crea conflicte de natura juridica si pentru a asigura un grad de protecție in concordanta cu mediu 
construit actual  
- Protejarea patrimoniului cultural de interes local 
o Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural; 
o Studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural, cu posibilitate de 
valorificare a acestora și punerea lor la dispoziția comunității; 
o Achiziționarea de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural. 
 

 

XI. STUDIUL ARHEOLOGIC DE FUNDAMENTARE 
 
Proiectant de specialitate: MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Arheolog expert dr. Theodor Ignat 

XII. Condiționări și restricții conform Studiului arheologic de fundamentare 

1. Comuna Berceni, jud. Ilfov 
     Scopul deplasării în teren a fost acela de identificare a siturilor semnalate încă de la întocmirea planșei de 
reglementări aferentă P.U.G.-ului comunei Berceni cu poziționarea siturilor arheologice în anul 2000. La 
vremea respectivă, evaluarea de teren a fost efectuată tot de Muzeul Municipiului București prin domnul 
arheolog dr. Mircea Negru. 
    Siturile arheologice semnalate și reverificate se concentrează pe cele două văi: Valea Slotea la est și Valea 
Culii la vest, de-o parte și de alta a râurilor. Zona prezintă potențial arheologic, care a fost confirmat și 
semnalat inițial în anul 2000 și recent printr-o nouă evaluare de teren. 
     În total, în comuna Berceni au fost identificate 20 situri arheologice cu materiale și urme de locuire din 
multiple epoci preistorice și istorice. Siturile au fost denumite cu numere de la 1 la 20.  
2. Concluzii 
     Fosta Curte Boierească și Ruinele Caselor Boierești nu au putut fi identificate în teren. Adresa cu care sunt 
menționate în Lista Monumentelor Istorice nu există în realitate. 
     Trasarea siturilor a fost efectuată în conformitate cu situația existentă în PUG-ul Comunei Berceni și 
actualizată acum prin evaluarea de teren. Au fost trasate coordonate Stereo 70 pentru toate cele 20 de situri 
dar și pentru ariile lor de protecție. Acestea sunt prezentate în fișele de sit. Ariile de protecție ale siturilor a 
fost trasate cadastrale.  
      Pentru trasarea siturilor și a ariilor lor de protecție s-a folosit softul QGis, cu ortofotoplanul georeferențiat 
al comunei Berceni pe fundal plus fișierul DWG cu limitele cadastrale. Precizia hărții este foarte bună, iar 
verificarea a fost făcută cu o serie de puncte de control fixe. 
        Majoritatea siturilor arheologice se concentrează pe văile celor două râuri (Valea Culii și Valea Mamina) 
care traversează comuna de la nord-vest către sud-est.  
3. Propuneri 
În baza legislației în vigoare: art. 2, alin. (1), lit. g) și lit. k), alin. (1) și alin. (2), ale Art. 4, alin. (4), și ale Art. 5, 
alin. (10)-(13), Art. 13 și ale Art. 26, 27, 28, alin. (1), lit. g) și lit. h) din O.G. nr. 43/2000 privind Protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și dispozițiilor Art. 46 și Art. 49 din Legea nr. 182/2000, privind 
Protejarea Patrimoniului Cultural Național Imobil, cu modificările și completările ulterioare: 
    În perimetrul siturilor arheologice este obligatorie efectuarea de Cercetare Arheologică Preventivă, iar în 
aria de protecție a siturilor arheologice este obligatorie efectuarea de Supraveghere Arheologică de către 
instituțiile abilitate, în baza unei autorizații emise de Ministerul Culturii. 
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    În cazul Cercetării Arheologice Preventive (se efectuează doar în perimetrul siturilor arheologice), aceasta 
trebuie desfășurată înaintea oricărei intervenții în sol (ex: construirea unor clădiri, anexe; lucrări de 
împrejmuire; efectuarea de lucrări pentru rețele de apă, canal, gaze naturale, cabluri electrice, cabluri de 
internet; subzidiri la clădiri în vederea consolidării; hidroizolații atât la interiorul cât și la exteriorul 
construcțiilor; săparea de gropi, scoaterea rădăcinilor de copac ETC). Eliberarea autorizației de construire 
trebuie condiționată prin certificatul de urbanism de obligativitatea efectuării de CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
PREVENTIVE, conform legislației în vigoare în vederea descărcării de sarcină arheologică și/sau a eliberării 
unui aviz favorabil de lucrări condiționat, documente emise de Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov. 
      Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se eliberează de către Direcția Județeană pentru 
Cultură Ilfov doar după analizarea raportului de cercetare arheologică preventivă întocmit de un arheolog 
expert sau specialist. Raportul poate fi întocmit după cercetarea integrală a suprafețelor afectate de 
diferitele proiecte de investiție, publice sau private. 
         Prin excepție, în cazul lucrărilor de rețele (gaze naturale, electricitate, telecom, apă, canalizare), chiar 
dacă proiectul afectează perimetrul siturilor arheologice se va face doar Supraveghere Arheologică.      
         Eliberarea autorizației de Supraveghere Arheologică este însă condiționată de existența unui aviz care 
să impună această obligație pe care îl poate emite doar Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov.  
          În baza Avizului care impune Supravegherea Arheologică emis de Direcția Județeană pentru Cultură 
Ilfov, instituțiile abilitate pot depune solicitare de eliberare a unei Autorizații de Supraveghere Arheologică. 
După eliberarea acesteia se va încheia un Contract de Supraveghere Arheologică între Investitor și una 
dintre instituțiile abilitate să o desfășoare.  
          Contractul de Supraveghere arheologică se va înmâna Investitorului spre a-i servi la Eliberarea 
Autorizației de Construire.  
          La momentul începerii lucrărilor, Investitorul este obligat să solicite asistența arheologică titularului de 
Contract în baza acestuia. În urma Supravegherii se va încheia un raport de Supraveghere Arheologică, iar 
două exemplare vor fi înmânate Investitorului spre a-i folosi la momentul recepției.  
          Totodată legea instituie obligația proprietarului terenurilor ca în cazul unor descoperiri arheologice 
întâmplătoare (fragmente ceramice, oase umane sau de animale, structuri de ziduri de cărămidă sau bolovani, 
structuri arse (vetre/cuptoare), obiecte de metal) de a raporta în termen de 72 de ore de la descoperire către 
Primăria unității administrativ-teritoriale pe care se află proprietatea.  

 

 

 
ALINIAMENTUL = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. 
 
APROBARE = opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în 
documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare 
(lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor 
putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare 
teritorială și dezvoltare urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții. 
 
AVIZARE = procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura 
ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale sa teritoriale interesate, având ca obiect 
analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin 
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. 
  
ACTIVITĂȚI TERȚIARE = activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităților din Economia 
Națională - Comisia Națională de Statistică, 1992, 2007, 2008. 
 
AXUL FAȚĂ DE CARE SE RAPORTEAZĂ REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME = axul geometric amplasat la jumătatea 
distanței dintre aliniamente - (centru geometric al profilului stradal - linia imaginara ce se afla la jumătatea 

ANEXA 3 – DEFINIȚII  
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distanței dintre alinierile propuse / noile limite de proprietate) cazul străzilor noi sau care suporta modificări / 
axul geometric existent al străzilor care nu suporta modificări), conform reglementărilor pentru fiecare zona 
funcțională. 
 
ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre strada și care poate coincide cu 
aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii 
obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, 
cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din 
situația anterioară lucrărilor de terasament. 
  
ANEXE ALE LOCUINȚELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă, destinate pentru gararea a 1-2 
mașini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafața acestora nu se ia în considerare în 
calculul indicilor urbanistici  P.O.T. și C.U.T.; nu sunt admise anexele de tip rural pentru adăpostirea animalelor 
și produselor agricole pentru subzistență sau comercializare. 
 
CARACTER DE REGLEMENTARE = însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți parametri soluțiilor 
promovate. Caracterul de reglementare este specific documentațiilor de urbanism. 
  
CENTRU COMERCIAL ȘI DE AFACERI = parte a zonei centrale care grupează cele mai importante servicii 
manageriale, tehnice și profesionale (grupate în clădiri specializate pentru birouri multietajate, dar recomandabil 
nu peste P+6 niveluri conform celor mai recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii 
profesionale pentru persoane fizice și juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism 
etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat 
și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și 
profesionale, recreere și sport în spații acoperite, mici activități productive manufacturiere specializate sau 
necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, 
în care sunt incluse spații pentru profesiuni liberale (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de 
consultanță financiar - contabilă etc.), străzi și piațete pietonale, parcaje multietajate. Instituțiile și serviciile 
publice pot fi localizate în centrul de afaceri dar nu participă la definirea acestuia, nici funcțional, nici ca indici 
urbanistici utilizați pentru delimitare. Centrele de afaceri constituie în prezent principală concentrare de locuri 
de muncă cu calificare medie și superioară din localitate. 
 
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construită desfășurată 
(suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu 
se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: Suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, 
suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate 
protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor 
necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările 
exterioare, trotuarele de protecție. În cazul mansardelor se consideră convențional o suprafață egală cu 60% din 
suprafața nivelului curent. 
  
COMERȚ = structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea:  
- centre comerciale regionale 
- supermagazine / hipermagazine 
- mari magazine 
- centre comerciale locale 
- magazine populare  
- comerț specializat 
- stații – service 
- alte spații comerciale 
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COMERȚ EN GROS = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, reambalarea și 
distribuirea mărfurilor către comercianții detailiști. 
  
COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de 
comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona 
centrală, în zona mixta și în centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura și aprovizionarea la domiciliu a 
clienților. 
 
CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU = construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor 
utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea 
publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire.  
 
DEMISOL = nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului, cu maximum jumătate din 
înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră 
nivel suprateran al construcției. (conf. P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). 
 
DESTINAȚIA UNUI TEREN SAU A UNEI CONSTRUCȚII - În sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren 
sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute în reglementările 
cuprinse în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 
 
ECHIPAMENTE PUBLICE = dotări publice; echipamente utilizate pentru asigurarea serviciilor sociale de interes 
general din categoria serviciilor necomerciale și obligațiilor statului; serviciile publice care sunt finanțate de la 
buget, se stabilesc prin norme și sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente 
publice se refera la serviciile publice structurate în rețea la nivel de zona rezidențială și de cartier – creșe, 
dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci de cartier etc. 
 
ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC = extindere a definiției anterioare la alte echipamente care satisfac un interes 
public, indiferent de forma de asigurare și finanțare; echipamente prin intermediul căruia se furnizează servicii 
sociale de interes general, servicii care pot avea și caracter economic; în aceasta categorie pot intra servicii 
medicale (medicina de familie, cabinete de specialitate și spitale private…), juridice, culturale (spatii pentru 
spectacole, expoziții), de cult (asigurate de cultele recunoscute de stat și cu finanțare parțială de la buget), de 
învățământ (învățământ privat de toate gradele), de ocrotire socială (realizat de fundații și ONG-uri); prin 
extensie: societăți, companii, firme, asociații care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de 
servicii - profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale – orientate spre binele public. 
 
I.M.M. = întreprinderi  mici și mijlocii compuse din: 
- unități micro – sub 10 angajați; 
- unități mici – între 10 și 100 angajați;   
- unități mijlocii – între 100 și 500 angajați. 
  
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR = exprimă în metri și număr de niveluri convenționale înălțimea maximă 
admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișe sau 
limita superioară a parapetului terasei. 
In cazul Municipiului București, sunt caracteristice pentru țesutul urban constituit și în special pentru marile 
bulevarde - conform regulamentelor interioare – o limitare a înălțimii în funcție de distanța dintre aliniamente, 
la care se pot adăuga cel mult două niveluri retrase astfel încât să se înscrie în interiorul unui arc de cerc cu raza 
de 4.0 metri și a tangentei la 45 grade la acesta.  
   
INDICATORI URBANISTICI = instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării 
durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează conform legislației și reglementărilor în vigoare. 
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MOBILIER URBAN = Elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, 
aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității. Fac parte din categoria mobilier urban: 
jardiniere, lampadare, bănci, bazine, fântâni decorative, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele 
asemenea. (conform Anexei 2 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții). 
 
NIVEL = spațiu construit suprateran sau subteran al construcțiilor închise sau deschise, delimitate de planșee. 
Constituie nivel supantă a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spațiului în care se află. (P118-
99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). 
 
PARCELELE DE COLȚ = terenuri aflate la intersecția drumurilor de rang 1 (minim 3 benzi/sens inclusiv liniile de 
transport în comun) sau rang 2 (2 benzi/sens) cu drumuri de rang 1, 2 sau 3 (profil minim de 9,0 m), peste care 
se suprapune integral sau parțial cercul cu raza de 100,00 m măsurată din axul geometric al intersecției dintre 
drumuri de rang 1  (minim 3 benzi/sens inclusiv liniile de transport în comun) sau aflate la intersecția drumurilor 
de rang 2 (2 benzi/sens) cu drumuri de rang 1sau 2 peste care se suprapune integral sau parțial cercul cu raza 
de 70 m măsurată din axul geometric al intersecției între drumuri de rang 1/2 cu drumuri de rang 3 (profil minim 
de 9,0 m). Regula unei parcela de colț se aplică și pentru terenurile peste care nu se suprapune cercul dar sunt 
provenite din dezmembrările loturilor peste care se suprapune cercul. 
Parcele de colț se considera terenurile care îndeplinesc următoarele condiții: 

• 100,00 m  din axul geometric al intersecției dintre drumuri de rang 1 și 2, până la limita terenurilor; 

• 70 m din axul geometric al intersecției între drumuri de rang 1/2 cu drumuri de rang 3, până la limita 
terenurilor. 

 
PLATFORME LOGISTICE = grupări funcționale de importanță regională / internațională, cuprinzând servicii, 
distribuție și producție, situate în exteriorul localităților în punctele de conexiune a mai multor tipuri de 
transporturi (rutiere, feroviare, navale) pe rute internaționale. 
  
POLI  URBANI / TERȚIARI =  grupări complexe de activități predominant din sectorul terțiar care au rol strategic 
în dezvoltarea localității, se situează în locuri privilegiate ca sit și ca accesibilitate, atât din exteriorul localității 
cât și din zona centrală și compensează lipsa spațiilor din centrul de afaceri. Activitățile specifice polilor urbani 
principali sunt: 
- servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru întreprinderi), servicii financiar-bancare, 
societăți de asigurări care sunt dispuse în clădiri specializate de birouri, în general înalte dar, recomandat prin 
studii recente de marketing, a nu depăși P+6 niveluri;  
- servicii și instituții publice sau care nu au legături directe cu publicul dar care fac parte din “industria 
terțiarului” de culegere, prelucrare, stocare și difuzare a informației prin mijloace moderne de telecomunicații 
(birouri teritoriale pentru impozite etc.); 
- servicii profesionale (pentru persoane fizice și juridice), recomandabil a fi amplasate peste spații 
comerciale sau în clădiri de maxim P+3 niveluri; 
- centre de conferințe; 
- edituri, centre media; 
- centre și galerii de artă, expoziții; 
- unități de cercetare-dezvoltare și învățământ superior;  
- centre de formare și perfecționare; 
- unități productive cu tehnologii de vârf, nepoluante și fără transporturi grele; 
- unități productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unități și persoanelor care se află 
în cuprinsul polului terțiar; 
- comerț (mari magazine, comerț specializat atât de lux cât și de proximitate pentru locuitorii din zonă); 
- servicii diverse - personale colective și sociale; 
- restaurante de toate tipurile; 
- recreere în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.); 
- hoteluri pentru afaceri; 
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- locuințe cu partiu special, închiriate de către firme pe termen lung sau care includ spații pentru 
profesiuni liberale;  
- mari parcaje multietajate și la sol, stații service; 
- diverse alte activități compatibile. 
  
POLI / ZONE DE TRANSFER = concentrări de activități legate de articularea dintre marile fluxuri de mărfuri de pe 
rute internaționale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele grele de transport pe cele 
admise pe străzile localității; astfel de activități includ: depozitarea în spații acoperite și descoperite (cu vânzare 
numai pentru mărfuri aflate în campanii promoționale și mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu 
autoturismul personal), producție, montaj, facilități pentru transportatori, vamă, telecomunicații etc.) 
 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) = reprezintă raportul dintre suprafața construită 
(amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața 
construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care 
depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este 
sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. 
 
PROTECTIA MEDIULUI = ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și construit în localități 
și în teritoriul înconjurător. 
  
PUNCTUL DE VEDERE EMIS DE PROIECTANTUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII DE URBANISM, în baza studiului de 
încadrare înaintat de beneficiar (conform definiției), trebuie să respecte următorul conținut cadru: 

• Încadrarea terenului în planșa de reglementări urbanistice și după caz, în restricțiile, permisivitățile, 
condiționările și riscurile identificate prin studiile de fundamentare; 

• Încadrarea terenului în suportul cadastral al prezentei documentații P.U.Z., însoțită de confirmarea 
coordonatelor Stereo 70 ale terenului; 

• Încadrarea terenului în premisele și ipotezele studiilor de fundamentare (studiu de precoordonare rețele 
tehnico-edilitare, studiu de circulații și cai de comunicații, raport de mediu, documentație tehnică de 
gospodărire a apelor, studiu istoric, studiu arheologic, scenarii de însorire); 

• Concluzii referitoare la interpretarea studiului de încadrare al terenului înaintat de beneficiar, în raport 
cu dinamismul dezvoltării urbane, morfologia și funcționalitatea urbană. 

Punctul de vedere poate fi solicitat de Avizatori și Autorități oricând pentru interpretarea unor situații punctuale, 
fără ca punctul de vedere sa poată excede reglementărilor prezentei documentații. 
 
SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanțate de la buget, se stabilesc prin norme și 
sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice 
structurate în rețea la nivel de zona rezidențială și de cartier – creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci 
de cartier etc. 
  
SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăți, companii, firme, asociații care asigură, 
contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau 
personale. 
 
STRATEGIE DE DEZVOLTARE = direcționarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu și lung, 
a acțiunilor menite sa determine dezvoltarea umană. 
 
STUDIUL DE ÎNCADRARE = studiu ce realizează pentru verificarea aplicării reglementărilor prezentei 
documentații asupra coordonatelor și condițiilor specifice unui lot. Studiul trebuie sa respecte următorul 
conținut cadru: 

• Încadrarea propunerilor din documentațiile P.U.D./ D.T.A.C în raport cu restricțiile și condiționările din 
Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentei documentații de urbanism (retragerile față de 
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limitele laterale și posterioare, retragerile față de construcțiile învecinate, regimul maxim de înălțime 
reglementat); 

• Încadrarea propunerilor din documentația P.U.D./ D.T.A.C în raport cu proiectele noi de infrastructura 
rutiera și tehnico-edilitara; 

• Încadrarea propunerilor din documentația P.U.D./ D.T.A.C în raport cu reglementările urbanistice 
aferente prezentei documentații de urbanism (zonificare funcțională, restricții și permisivități). 

Studiul de încadrare poate fi solicitat de Avizatori și Autorități oricând pentru verificarea aplicării reglementărilor 
prezentei documentații asupra coordonatelor și condițiilor specifice unui lot. 
 
SUBSOL = nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului. Subsolul se consideră nivel 
subteran al construcției (conf. P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). 
 
TERITORIU ADMINISTRATIV = suprafața delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: 
național, județean și al unităților administrativ-teritoriale (municipiu, oraș, comună). 
 
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL LOCALITĂȚII = suprafața constituită din suprafața ocupată de construcții și 
amenajări de infrastructură (căi de comunicație, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), bălți și 
suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), a căror carte funciară sau alte evidențe funciare au 
aparținut localității respective la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României. 
  
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ (U.T.R.) = subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-
teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct 
de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. U.T.R.-ul se delimitează 
după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, 
sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim 
juridic al imobilelor similar.   
  
ZONĂ FUNCȚIONALĂ = parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului 
și de urbanism, se determina funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai 
multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, 
etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale. 
 
ZONĂ PROTEJATĂ = zonă naturală ori construită, delimitată grafic și/sau topografic, determinată de existența 
unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și declarată ca atare 
pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă 
protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, modificare, 
funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier 
urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de urbanism specifice.   



 

 

110 

 

 

 
1. Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările 

ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 29.07.2019, prin completarea acestuia 
de către Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006, 
Ordonanța nr. 18/2007, Ordonanța nr. 27/2008, Legea nr. 242/2009, Legea nr. 345/2009, O.U.G. nr. 
7/2011, Legea nr. 162/2011, O.U.G. nr. 81/2011, Legea nr. 221/2011, O.U.G. nr. 85/2012, O.U.G. nr. 7/2011, 
Legea nr. 190/2013, Legea nr. 229/2013, Legea nr. 303/2015, Legea nr. 302/2015, Legea nr. 324/2015, 
O.U.G nr. 7/2016, O.U.G. nr. 22/2014, O.U.G. nr. 100/2016, Legea nr. 86/2017, O.U.G. nr. 49/2017, O.U.G. 
nr. 51/2018, Legea nr. 151/2019; 

2. H.G. nr. 525 din 27.06.1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată în 2002, cu 
modificările și completările ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 30.12.2014 
prin Hotărârea nr. 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin H.G. 
nr. 525/1996. Actul include modificările din următoarele acte: H.G. nr. 273/2010, H.G. nr. 490/2011, H. G. 
nr. 1180/2014; 

3. Ordin M.L.P.A.T. NR. 13/N/10.0403.1999 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia 
de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic General” – Indicativ GP038/99; 

4. Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND 
ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000; 

5. Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia 
de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000; 

6. Ordin MTCT nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.); 

7. Legea nr. 171 din 04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a 
II-a Apa. Text actualizat la data de 27.01.2006. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 
20/2006; 

8. Legea nr. 5 din 12.04.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-
a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a avut 
loc la data de 06.09.2016, prin modificarea acestuia de către Ordonanța de urgență nr. 49/2016 pentru 
modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a 
III-a - zone protejate; 

9. Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a 
V-a – Zone de risc natural; 

10. Legea nr. 363 din 21.09.2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I 
– rețele de transport – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 01.06.2019 prin modificarea 
acestuia de către Legea nr. 106/2019 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport; 

11. Legea nr. 819 din 25 05.2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice, cu 
modificările și completările ulterioare – ultima modificare a textului de lege a avut loc la data de 10.09.2019 
prin modificarea acestuia de Hotărârea nr. 657/2018 pentru modificarea anexelor la Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-
a - zone cu resurse turistice. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 190/2009, H. G. nr. 
657/2018; 

12. Ordinul M.D.R.T. nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea METODOLOGIEI din 30 decembrie 2010 de 
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism; 

13. Legea nr. 451/8.07.2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 
octombrie 2000; 

ANEXA 4 – LEGISLAȚIE 
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14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Text actualizat la data de 
27.06.2019 prin modificarea acestuia de Legea nr. 117/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Actul include modificările din următoarele 
acte: O.U.G. nr. 122/2004, Legea nr. 52/2006, Legea nr. 376/2006, Legea nr. 117/2007, Legea nr. 101/2008, 
O.U.G. nr. 214/2008, O.U.G. nr. 228/2008, Legea nr. 261/2009, Ordonanța nr. 6/2010, O.U.G. nr. 85/2011, 
Legea nr. 269/2011, Legea nr. 133/2012, Legea nr. 154/2012, Ordonanța de urgență nr. 100/2016, Legea 
nr. 86/2017, O.U.G. nr. 40/2017, Legea nr. 147/2017, O.U.G. nr. 40/2017, O.U.G. nr. 84/2018, Legea nr. 
292/2018, Legea nr. 117/2019; 

15. Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data 
de   23.05.2019 fiind modificat de Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. 
Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 54/1998, O.U.G. nr. 1/1998, O.U.G. nr. 102/2001, 
Legea nr. 545/2001, Legea nr. 358/2005, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 247/2005, O.U.G. nr. 209/2005, 
Legea nr. 340/2007, Legea nr. 47/2007, Legea nr. 67/2010, Legea nr. 71/2010, Legea nr. 158/2010, Legea 
nr. 71/2011, O.U.G. nr. 81/2011, Legea nr. 76/2012, O.U.G. nr. 34/2013, Legea nr. 165/2013, Legea nr. 
187/2012, O.U.G. nr. 34/2013, Legea nr. 38/2015, Legea nr. 165/2013, Legea nr. 186/2017, O.U.G. nr. 
34/2013, Legea nr. 231/2018, Legea nr. 105/2019; 

16. Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. 
Text actualizat la data de 20.07.2019, modificat de Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea 
Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 
131/2008, Legea nr. 35/2008, O.U.G. nr. 20/2008, O.U.G. nr. 66/2008, O.U.G. nr. 105/2009, Legea nr. 
375/2009, Legea nr. 59/2010, Legea nr. 264/2011, Legea nr. 13/2012, Legea nr. 74/2012, Legea nr. 
133/2012, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 20/2014, O.U.G. nr. 68/2014, Legea nr. 115/2015, O.U.G. nr. 
14/2015, Legea nr. 119/2015, O.U.G. nr. 14/2015, Legea nr. 200/2015, O.U.G. nr. 41/2015, O.U.G. nr. 
42/2016, Legea nr. 32/2017, Legea nr. 140/2017, Legea nr. 52/2018, Legea nr. 305/2018, O.U.G. nr. 
40/2019, Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001; 

17. Legea nr. 247 din 19.07.2005 - privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 
adiacente. Text actualizat la data de 06.05.201 completat de Legea nr. 89/2017 pentru completarea art. 9 
al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și 
justiției, precum și unele măsuri adiacente; 

18. Legea nr. 33 din 27.05.1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Republicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 472 din 05/07/2011; 

19. Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare 
– ultima actualizare a textului de lege s-a făcut la data de 25.11.2016 acesta fiind modificat de Legea nr. 
224/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Actul 
include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 30/2000, O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 241/2003, 
Legea nr. 71/2011, Legea nr. 18/2016, Legea nr. 224/2016; 

20. Legea nr. 7 din 13.03.1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată în 2015, cu modificările 
și completările ulterioare – ultima actualizare a textului de lege s-a făcut la data de  07.06.2019 acesta fiind 
modificat de Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Actul include 
modificările din următoarele: O.U.G. nr. 57/2015, O.U.G. nr. 35/2016, O.U.G. nr. 98/2016, O.U.G. nr. 
90/2017, O.U.G. nr. 31/2018, Legea nr. 185/2018, Legea nr. 105/2019; 

21. Legea nr. 138 din 27.04.2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a fost făcută la data de 23.06.2019 fiind completat de 
Ordonanța de urgență nr. 45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 39/2009, Legea nr. 
281/2010, O.U.G. nr. 65/2011, O.U.G. nr. 82/2011, O.U.G. nr. 4/2015, O.U.G. nr. 79/2013, Legea nr. 
133/2017, Legea nr. 130/2018, O.U.G nr. 45/2019; 
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22. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în 2016, cu modificările și completările 
ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 12.05.2019 acesta fiind modificat de 
Legea nr. 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 

23. Legea nr. 114 din 11.10.1996 – legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare. Text actualizat la 
data de 23.06.2017 fiind completat de Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996. 
Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 44/1998, Legea nr. 145/1999, Ordonanța nr. 
73/1999, O.U.G. nr. 127/1999, O.U.G. nr. 17/2000, O.U.G. nr. 295/2000, O.U.G. nr. 22/2000, O.U.G. nr. 
98/2000, Ordonanța nr. 76/2001, Legea nr. 206/2002, O.U.G. nr. 42/2005, Legea nr. 62/2006, O.U.G. nr. 
215/1999, Legea nr. 230/2007, O.U.G. nr. 210/2008, O.U.G. nr. 57/2008, Legea nr. 310/2009, Legea nr. 
170/2010, Legea nr. 71/2011, Codul Fiscal din 2015, Legea nr. 143/2017; 

24. O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare – textul 
de lege a fost actualizat la data de 03/06/2019 fiind modificat prin Decizia nr. 214/2019 referitoare la 
admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției 
mediului și al regimului străinilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul 
său. Actul include modificările din următoarele acte: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
88 din 31/01/2006, Legea nr. 265/2006, O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 57/2007, O.U.G. nr. 164/2008, 
O.U.G. nr. 71/2011, O.U.G. nr. 58/2012, Ordonanța de urgență nr. 164/2008 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea nr. 
187/2012. O.U.G. nr. 9/2016, O.U.G. nr. 75/2018, Legea nr. 203/2018, Legea nr. 292/2018, Decizia nr. 
214/2019; 

25. Legea nr. 191 din 16.04.2002 privind grădinile zoologice și acvariilor publice. Text actualizat la data de 
02.03.2007. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 12/2007; 

26. H.G. nr. 1076 din 8.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Text actualizat la data de 29.10.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea 
nr. 1000/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 29/10/2012; 

27. Ordin M.M.G.A. nr. 117 din 2.02.2006, pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe; 

28. Legea nr. 107 din 25.09.1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare – textul de lege a fost 
actualizat la data de 05.11.2018 fiind modificat prin Ordonanța de urgență nr. 78/2017 pentru modificarea 
și completarea Legii apelor nr. 107/1996. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 
83/1997, Hotărârea nr. 948/1999, O.U.G. nr 107/2002, Legea nr. 112/2006, Legea nr. 310/2004, O.U.G. nr. 
12/2007, O.U.G. nr. 130/2007, Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 3/2010, O.U.G. nr. 64/2011, O.U.G. nr. 
71/2011; O.U.G. nr. 69/2013,  Legea nr. 187/2012, Legea nr. 153/2014, Legea nr. 196/2015, Hotărârea nr. 
570/2016 O.U.G. nr. 94/2016, O.U.G. nr. 78/2017; 

29. Legea nr. 466 din 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranța barajelor; 
30. Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competentelor de emitere, modificare, retragere și 

suspendare temporara a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al 
documentației tehnice supuse autorizării; 

31. Ordinul M.M.G.A. nr. 2 din 4.01.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de 
amplasament; 

32. Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Text 
actualizat la data de 25.03.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 47/2012; 

33. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 23.05.2019, modificat de Legea nr. 
105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum 
și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Actul include modificările din următoarele acte: 
Ordonanța de urgență nr. 77/2009, Legea nr. 261/2009, Legea nr. 329/2009, Ordonanța de urgență nr. 
43/2010, Ordonanța de urgență nr. 12/2011, Legea nr. 187/2012, Ordonanța nr. 10/2016, Legea nr. 
109/2016, Ordonanța nr. 10/2016, Legea nr. 209/2017, Legea nr. 105/2019; 

34. O.G. nr. 43 din 30.01. 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările ulterioare – ultima actualizare a 
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textului de lege a avut loc la data de 01.02.2014, modificat de Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 
13/2007, Legea nr. 329/2009, O.U.G. nr. 12/2011, Legea nr. 187/2012; 

35. O.G. nr. 47 din 30.01.2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac 
parte din Lista patrimoniului mondial. Text actualizat la data de 01.11.2001 avându-se în vedere 
următoarele acte: Legea nr. 564/2001; 

36. Ordin M.C.C. nr. 2260 din 18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere 
a monumentelor istorice – ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 05.09.2019 acesta fiind 
completat de Ordinul nr. 2630/2018 privind completarea Normelor metodologice de clasare și inventariere 
a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008. Actul include 
modificările din următoarele acte: Ordinul nr. 2504/2008, Ordinul nr. 2048/2009, Ordinul nr. 2480/2009, 
Ordinul nr. 2630/2018; 

37. OG nr. 43 din 28.08.1997 republicat privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările 
ulterioare– ultima actualizare a textului de lege a avut loc la data de 24.08.2018 acesta fiind modificat de 
Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Actul include 
modificările următoarelor acte: Ordonanța nr. 132/2000, Ordonanța de urgență nr. 295/2000, Ordonanța 
nr. 79/2001, Ordinul nr. 1959/2002, Ordonanța nr. 26/2003, Ordonanța de urgență nr. 84/2003, Ordonanța 
nr. 21/2005, Ordonanța nr. 21/2005, Ordonanța nr. 38/2006, Legea nr. 130/2007, Ordonanța nr. 7/2010, 
Ordonanța de urgență nr. 8/2011, Ordonanța nr. 5/2011, Ordonanța de urgență nr. 96/2012, Ordonanța 
de urgență nr. 96/2012, Ordonanța de urgență nr. 86/2014, Legea nr. 198/2015, Ordonanța nr. 7/2010, 
Ordonanța de urgență nr. 55/2016, Legea nr. 259/2017, Legea nr. 154/2018, Legea nr. 203/2018; 

38. Decizia nr. 11/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 02/02/2004, Ordonanța nr. 21/2005, 
Ordonanța nr. 38/2006, Ordonanța nr. 132/2000, Legea nr. 130/2007, Ordonanța nr. 7/2010, Ordonanța 
nr. 5/2011, O.U.G. nr. 8/2011; 

39. Ordin M.T. nr. 49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea 
străzilor în localitățile urbane; 

40. O.U.G. nr. 12 (republicat) din 07.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare – ultima actualizare a 
textului de lege a avut loc la data de 04.07.2019 acesta fiind modificat de Ordonanța de urgență nr. 55/2019 
pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. Actul 
include modificările din următoarele acte: Legea nr. 155/2005, O.U.G. nr. 111/2005, O.U.G. nr. 92/2006, 
Legea nr. 46/2007, O.U.G. nr. 62/2009, O.U.G. nr. 21/2011, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 55/2011, O.U.G. 
nr. 10/2012, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 188/2012, O.U.G. nr. 8/2016, O.U.G. 83/2016, O.U.G. nr. 
55/2019; 

41. Ordin ANRE nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție 
și de siguranță aferente capacităților energetice – revizia I, cu modificările și completările ulterioare – ultima 
actualizare a textului de lege a avut loc la data de 18.12.2007 fiind modificat de Ordinul nr. 49/2007 pentru 
modificarea și completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente 
capacităților energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007; 

42. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viată al 
populației; 

43. Ordin ANRM nr. 196 din 10.10.2006 privind aprobarea Normelor și prescripțiilor tehnice actualizate, 
specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, 
gazolinei, condensatului și etanului; 

44. H.G.R. nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor 
de protecție sanitară și hidrogeologică; 

45. Legea nr. 123 din 2012 energiei electrice și a gazelor naturale – ultima actualizare a textului de lege a avut 
loc la data de 29.03.2019, acesta fiind modificat de Ordonanța de urgență nr. 19/2019 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative și de Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
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în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene; 

46. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare – ultima 
actualizare a textului de lege a avut loc la data de 29.03.2019, acesta fiind modificat de Ordonanța de 
urgență nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative și de Ordonanța de urgență 
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

47. Codul Aerian cu modificările și completările ulterioare, RACR – ZSAC, ed. 1/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

48. Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și post utilizarea stațiilor de 
distribuție a carburanților la autovehicule – indicativ N.P. 004/03; 

49. Normativul de proiectare, execuție și exploatarea a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate 
(G.P.L.) pentru autovehicule, indicativ N.P. 037/1999 și Normativul de proiectare, executare și exploatare a 
sistemului de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule prin stații independente, 
indicativ N.P. 037/1999; 

50. Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, indicativ NTE 
003/04/00; 

51. Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase; 

52. Ordinul nr. 371/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate față 
de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în 
activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, acte normative ce pot introduce restricții de construire. 

53. Clean transport, Urban transport, Sustainable Urban Mobility Plan – oct. 2019 
54. Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2nd edition) -  Nov 2019 
55. Europe 2020: the European Union strategy for growth and employment – feb 2017 
56. Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 20 noiembrie 2013, privind un 

Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” 
– programul a fost prelungit 

57. Planul De Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov 2014-2020, iulie 2015 
58. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

de energie 
59. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 230/23.04.2019 
60. Adresa Primăria Municipiului București  cu nr. 1825201/17.02.2020/DGUAT-DU nr. 

1917/18.02.2020/28.02.2020 
61. Adresă Primăria Municipiului București cu nr. 11885/17.07.2020 
62. Adresa Primăria Municipiului București cu nr. CRM 43/15/10.01.2019 
63. Adresă Primăria Municipiului București cu nr. 11180/23.09.2019 
64. Adresă Primăria Municipiului București cu nr. CRM 1780245/07.10.2019/DGUA-DU 

nr.11837/08.10.2019/11.12.2019 
65. Adresă Primăria Municipiului București cu nr. 14402/05.12.2019 
66. Hotărâre nr. 298 din 10 martie 2021 pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului Amenajării 

teritoriului, urbanismului și construcțiilor 
67. Recomandări rezultate în urma analizării unor bune practici pentru dimensionarea dotărilor necesare în 

echiparea teritoriului urban, martie 2014 – Registrul Urbaniștilor din România   
68. Urbanismul in România – Dotări Urbane – Cezar Lăzărescu  
69. Obiectul de arhitectură și programe de urbanism -  Locuirea – curs conf.dr.arh. Monica Rădulescu, 

UAUIM 
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ANEXA 6 – CLASIFICAREA UTILIZĂRILOR  

 
CLASIFICAREA UTILIZĂRILOR ADMISE DUPĂ CATEGORII DE FUNCŢIUNI  
Notă: funcțiunile de mai jos, în funcţie de caz, pot fi în sistem public și/sau privat, putând fii introduse și alte 
funcțiuni complementaritare specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotăril conexe ale 
acestora.  
 
FUNCŢIUNI ADMINISTRATIVE  
(1) sedii de instituţie publică:  

       a. primărie, direcții subordonate ale consiliului local/general etc.  

       b. serviciu descentralizat al ministerelor/altor organe ale administraţiei publice centrale  
 
(2) sediu/filiale de partide politice, sindicate, culte  
(3) sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii etc.  
(4) funcțiuni specifice ale instituţiilor şi serviciilor publice supramunicipale şi municipale, activități ale unor 
organizații sau organisme extrateritoriale, inclusiv sedii ale acestora etc.  
(5) alte activități de administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public conform CAEN  
(6) alte activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale conform CAEN  
 
FUNCŢIUNI DE ADMINISTRAREA AFACERILOR  
(1) sedii de societăți comerciale, regii autonome  

(2) clădiri de birouri și spații/dotări conexe etc.  

(3) alte activități de servicii administrative și activități de servicii suport conform CAEN (de exemplu, activități de 
închiriere și leasing, servicii privind forța de muncă, de contractare, pe baze temporare, a personalului, activități 
ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, servicii de rezervare și asistență turistică, servicii suport combinate, 
servicii suport pentru întreprinderi etc.)  

(4) informații și comunicații conform CAEN  
 
FUNCŢIUNI FINANCIAR-BANCARE  
(1) sediu bancar, filială/agenție bancară  

(2) sediu/punct de lucru al societăților de asigurări  

(3) sediu de firma de brokeraj  

(4) sediu de fond de investiții  

(5) sediu de intermedieri financiare și asigurări conform CAEN  
 
FUNCŢIUNI TERŢIARE  
(1) Comerț cu amănuntul: comerţ alimentar având S <400 mp, comerţ nealimentar având S <400 mp, magazin 
general sau supermarket cu S<1.500 mp, închiriere CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ținute speciale etc.; alte 
activități comerciale cu amănuntul conform CAEN;  

(2) Alimentaţie publică: restaurant, braserie, pizzerie, berărie, bar, cafe-bar, cafenea, video-bar, bar-biliard, 
snack-bar, fast-food, bufet, rotiserie, pub, bistro, cabaret, cofetărie, patiserie-plăcintărie, simigerie-covrigărie-
gogoșerie, ceainărie, cantină, terasă/grădină de vară etc.;  

(3) Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare profesională, centru 
afterschool, servicii poştale şi de curierat (relații cu publicul), furnizare utilități (relații cu publicul), servicii CATV 
(relații cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii 
IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună etc), 
studio de body-piercing/tatuaje, curăţătorie de haine, studiou foto/video, filială de bibliotecă/mediatecă, 
servicii funerare etc.;  
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(4) Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de medicină de specialitate, 
cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de 
medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau 
economică, birou de contabilitate, atelier/birou de proiectare/ expertizare/design, birou de 
topografie/cadastru/cartografie, atelier de artă etc.; alte activități de tranzacții imobiliare conform CAEN;  

(5) Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice/instalații, asistenţă IT, 
manufactură fină, reparaţii încălţăminte, croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie, 
alte activităţi manufacturiere în spații închise care se conformează reglementărilor Ordinul M.S. nr. 119/2014 
(vezi Protecție sanitară);  

(6) alte activități de servicii conform CAEN;  

(7) alte activități profesionale, științifice și tehnice conform CAEN;  
 
FUNCŢIUNI COMERCIALE EN-DETAIL ŞI SERVICII DE MARI DIMENSIUNI  
Comerț cu raza mare de servire:  
(1) centre comerciale regionale (parcuri comerciale)  

(2) supermagazine cu S≥ 1.500 mp/ hipermagazine  

(3) mari magazine (centre comerciale) cu S ≥ 1.500 mp  

(4) comert specializat pe profile și servicii aferente (bunuri de folosinta îndelungată: electrocasnice, mobila, 
automobile, bricolaj, gradinarit etc) cu S > 400 mp  

(5) comert+servicii integrate: showroom, service pentru automobile, echipamente etc.  

(6) comert+servicii organizate în sistem mall  

(7) comert cu ridicata conform CAEN, comert tip cash & carry  

(8) spații tip târg săptămânal sau periodic (specializat sau general)  

(9) piață de gros  

(10) comert+servicii organizate în sistem sala de alimentație/piață ineterioară sau zonă comună (tip food court 
= o sală de alimentație publică, în general, o piață interioară sau o zonă comună cu ghișeele mai multor 
vânzători de alimente și cu zonă comună pentru autoservire sau zone separate virtual)  

(11) organizări de tip „street food” - zone adiacente arterelor de circulație organizate pe perioade determinate 
de timp (similiar unei piețe ambulante sau a unui târg) constând în ghișee/pupitre/tonete a mai multor 
vânzători de alimente destinate consumului imediat) și a unor zone comune de tranzit  
 
FUNCŢIUNI DE SERVICII INDUSTRIALE ŞI CVASI-INDUSTRIALE  
(1) depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuţie şi desfacere  

(2) comerţ en-gros  

(3) comerţ cu materiale de construcţii  

(4) bază de producție în construcții  

(5) întreținerea și repararea autovehiculelor  

(6) service utilaje  

(7) staţie de distribuție carburanţi şi servicii conexe  

(8) industrii creative  
(9) centru de cercetare şi formare profesională  

(10) parc științific și tehnologic  

(11) parc tehnologic  

(12) parc de industrii creative  

(13) alte activități de construcții conform CAEN  
 
FUNCŢIUNI DE CULT  
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(1) lăcaş de cult (inclusiv funcțiuni conexe)  

(2) așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc.)  

(3) săli de ceremonii funerare (casă mortuară)  
FUNCŢIUNI DIN DOMENIUL CULTURAL  
(1) sală de concerte, teatru  

(2) sală polivalentă, sală de spectacole  

(3) casă de cultură, centru sau complex cultural  

(4) cinematograf  

(5) muzeu, expoziție, galerie de artă, atelier de artă  

(6) bibliotecă, mediatecă  

(7) centru de conferinţe  

(8) cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor etc.  

(9) centru comunitar  

(10) alte activități de spectacole, culturale și recreative conform CAEN  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni culturale specifice normelor naționale și internaționale.  
 
FUNCŢIUNI DE EDUCAȚIE ŞI CERCETARE  
(1) creșă  

(2) grădiniță  

(3) centru de zi  

(4) şcoală primară, şcoală gimnazială,  

(5) liceu, şcoală postliceală, şcoală de arte şi meserii  

(6) afterschool  

(7) unități/centre de învățământ special  

(8) unități de învăţămînt superior  

(9) spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi, cantine  

(10) campus universitar  

(11) centru educaţional  

(12) institut/centru de cercetare  

(13) pol/parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc.  

(14) unități de învățământ cu profil dedicat ( ex.activităților sportive, muzică etc.)  

(15) sală de sport 

(16) teren de sport în aer liber sau acoperit 

(17) alte domenii de activitate - învățământ conform CAEN  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public (indiferent de nivelurile educaționale structurate conform 
sistemului național de învățământ) și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte funcțiuni de 
educație și cercetare specifice normelor naționale și internaționale.  
 
FUNCŢIUNI DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
(1) Unități sanitare cu paturi: 
 a. spital, clinică, maternitate, inclusiv spital metropolitan, clinic universitar, general, de  
b. sanatoriu  
c. sanatoriu balnear  
d. preventoriu,  
e. clinică  
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f. unitate medico-socială  
g. centru de sănătate  
h. unități medico-sociale  
i. pot fi adăugate complementar spații/unități de cazare pentru personalul medical,  
specialitate, rude, pacienți etc.  
 
(2) Unități de asistență medicală fără staționar: 
 a. policlinică  
b. ambulatoriu  
c. centru de diagnostic si tratament  
d. centru medical  
e. dispensar  
f. dispensar tbc  
g. cabinete medicale școlare  
h. cabinet medical (de medicină generală, medicină de familie, de specialitate)  
i. cabinet stomatologic  
 
(3) Alte unităţi de sănătate: a. centru de transfuzie  
b. staţii de salvare  
c. farmacie, punct farmaceutic, drogherie  
d. laborator medical (de radiologie, imagistică medicală, analize medicale, explorări funcționale)  
e. laborator de tehnică dentară  
f. laborator/centru de sănătate mintală  
g. depozite farmaceutice  
 
(4) Unități de asistență socială cu cazare: a. centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru 
persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală  
b. centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: 
droguri, alcool, alte substanțe toxice  
c. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice  
d. centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități  
e. centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială  
f. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil  
g. centre rezidențiale pentru tineri în dificultate  
h. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)  
i. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost  
 
 
 
j. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane  
k. centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență  
l. centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă de protecție în 
românia  
 

(5) Unități de asistență socială fără cazare:  

a. centre de zi pentru persoane vârstnice  
b. centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități  
c. centre de zi pentru copii (inclusiv creșe)  
d. centre de zi pentru familie cu copii  
e. centre de zi pentru victimele violenței în familie și agresori  
f. centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții  
g. centre de zi pentru victimele traficului de persoane  
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h. centre de zi pentru persoanele fără adăpost  
i. centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie  
j. centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie  
k. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație 
de dependență  
l. servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități  
 

(6) alte activități de sănătate și asistență socială conform CAEN  

Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni de sănătate și asistență socială specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotările 
conexe ale acestora.  
 
FUNCŢIUNI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT  
(1). Domeniul sportiv: 

 a. stadion  

b. bazin de înot acoperit sau în aer liber  

c. sală de sport specializată sau polivalentă  

d. teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis , fotbal etc.)  

e. patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit  

f. velodrom, autodrom  

g. hipodrom  

h. centru hipic  

i. centru de canotaj  

j. poligon de tir sportiv  

k. club sportiv  

l. complex sportiv  

m. bază sportiv  

n. hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi și pentru vizitatori  

o. popicărie etc.  

p. grădiniţă, şcoală pentru educaţia sportivilor.  

q. alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.  

r. alte activități sportive/recreative conform CAEN  
(2). Agrement: 

 a. bază de agrement  

b. bază de agrement nautic  

c. pol de agrement  

d. teren de golf  

e. parc de agrement (general)  

f. parc de agrement specializat (zoo parc, călarie, skate parc, escaladă, paintball, parc aventură, parc de 
distracții, ș.a.)  
e. ștrand  
f. centru spa, fitness  
g. minigolf  
h. bowling, popicărie  
i. teren de picnic etc.  
j. scuaruri etc.  
k. hoteluri/alte unități de cazare pentru pentru vizitatori  
l. alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.  
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m. alte activități recreative/sportive conform CAEN  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotările conexe ale acestora.  
 
FUNCŢIUNI DE PRIMIRE TURISTICĂ  
(1) hotel, hotel de apartamente  

(2) motel  

(3) vilă turistică  

(4) pensiune turistică  

(5) pensiune agroturistică  

(6) hostel, youth hostel  

(7) bungalow  

(8) popas turistic  

(9) camping  

(10) alte hoteluri și restaurante conform CAEN  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotările conexe ale acestora.  
 
SPAȚII VERZI  
(1) parcuri  

(2) grădini publice  

(3) scuaruri  

(4) fâșii plantate  

(5) grădini botanice  

(6) parcuri dendrologice  

(7) grădini zoologice  

(8) muzee în aer liber  

(9) parcuri expoziționale  
(10) păduri de agrement  

(11) spații verzi de protecție (față de infrastructura tehnică, pentru protecția cursurilor de apă și lacurilor, 
sanitară etc.)  

(12) pepiniere și sere (pentru asigurarea materialului dendro-floricol)  

(13) locuri de joacă pentru copii  

(14) amenajări pentru fitness în aer liber  

(15) zone ambientale și de agrement  

(16) spații verzi aferente locuințelor  

(17) spații verzi aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, 
instituții, edificii de cult, cimitire  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotările conexe ale acestora.  
 
FUNCŢIUNI INDUSTRIALE  
(1) producție industrială: hală de producţie, atelier, laborator etc.  

(2) activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție şi desfacere, de 
cercetare/proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc. )  
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(3) sediu/punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii cu profil de tip industrial sau 
cvasiindustrial şi activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc.  

(4) infrastructură şi spaţii destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial/cvasiindustrial  

(5) incubator de afaceri  

(6) bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de transport rutier, terminal de 
mărfuri  

(7) instalaţie de transfer intermodal de mărfuri  

(8) centru de colectare şi depozitare fier vechi  

(9) centru de colectare, depozitare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile  

(10) parc industrial  

(11) producție de energie (clasică)  

(12) producție de energie verde  
 
Notă: funcțiunile de mai sus pot fi în sistem public și/sau privat. Pot fi adăugate complementarități și alte 
funcțiuni specifice normelor naționale și internaționale, precum și dotările conexe ale acestora.  
 
FUNCŢIUNI AFERENTE INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT  
(1) gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente conform normelor 
naționale și internaționale  
(2) autogară  

(3) terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale  
(4) terminal intermodal de călători  

(5) parcaj public multietajat subteran şi/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart 
parking  

(6) parcaj public de tip park&ride  

(7) depou pentru vehicule de transport  

(8) activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport  
(9)Transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București 
(depozitare mic-gros, stații de întreținere auto, stații de alimentare cu carburanți cu maxim 4 pompe)(10) alte 
activități de transport și depozitare conform CAEN  

 
FUNCŢIUNI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ  
(1) piaţă agro-alimentară, piață comercială.  

(2) pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice)  

(3) cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administraţie anexe, depozitare şi anexe  
sanitare  
(4) depozit ecologic de deșeuri municipale  

(5) piaţă de vechituri, obor  

(6) sediu serviciu public de gospodărire comunală şi activități conexe: administrative, tehnice, de reparații şi 
întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.)  

(7) depou pentru vehiculele transportului public  

(8) depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate  

(9) rampă de transfer a deşeurilor urbane, construcții și echipamente pentru depozitare zăpadă, resturi 
vegetale provenite din tualetarea materialului dendrologic.  

(10) centru de colectare/prelucrare deşeuri  

(11) depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte  

(12) crematoriu uman  

(13) cimitir şi crematoriu pentru animale de casă  
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(14) adăpost pentru animale (controlul animalelor)  

(15) birouri autonome  

(16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform 
CAEN, atât timp cât nu duc la apariția unor elemente care să polueze  
 
FUNCŢIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE  
(1) construcţii şi instalaţii aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, 
produse petroliere)  

(2) construcţii şi instalaţii aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare 
pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.  

(3) activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclus 
locuinţe)  
 
UNITĂŢI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  
(1) unităţi militare  

(2) unităţi aparţinând serviciilor speciale  

(3) penitenciare  

(4) unităţi de apărare civilă  

(5) unități de apărare împotriva incendiilor  

(6) unităţi de poliţie  
 
FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE  
(1) toate categoriile de locuinte definite conform Legii locuintei nr. 114/1996, precum și spații/dotări conexe 
bunei funcționări ale acestora (de exemplu spații tehnice inclusiv boxe și spații destinate exclusiv instalatiilor și 
spații destinate garării autovehiculelor, spații pentru amplasarea europubelelor etc.);  
(2) locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale (preluate din terminologia aferentă PUG-MB);  

(3) „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” conform Regulamentului General de 
Urbanism aprobat prin H.G.R nr. 525/1996 prin care s-au definit funcţiunile de locuire;  

 
Aliniatul (1) se va citi împreună cu termenii utilizaţi conform Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, 
după cum urmează: 

 

 a. locuinţă: construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  

 

b. locuinţă convenabilă: locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi 
caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, 
educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996;  

 

c. locuinţă socială: locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie 
economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;  

 

d. locuinţă de serviciu: locuinţă destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, 
acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale;  

 

e. locuinţă de intervenţie: locuinţă destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin 
contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă 
în cadrul unităţilor economice;  
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f. locuinţă de necesitate: locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au 
devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse 
demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot 
efectua în clădiri ocupate de locatari;  

 

g. locuinţă de sprijin: locuinţă cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane 
sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma 
neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu 
le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;  

 

h. locuinţă de protocol: locuinţă destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele 
funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora;  

 

i. casă de vacanţă: locuinţă ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odihnei şi recreerii;  

 

j. condominiu: imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt 
comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o 
carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi 
reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu:  
 

- un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare 
tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;  
 
- un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi 
perpetuă;  

 
k. unitate individuală: unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe 
camere de locuit şi/sau spaţii cu altă destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau 
transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea 
funcţională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale 
de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în actele juridice şi înscrise în cartea funciară.  
 
 
Prevederile de mai sus se corelează și cu Tipologia clădirilor de locuit din alexa 1 la NP 057-02104 (Normativ 
privind protecția clădirilor de locuințe (revizuire NP 016-96), indicativ 057-02, aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 
1383 din 24 septembrie 2002), respectiv:  
1. Modul de locuire:  

1.1. unifamiliale (individuale): clădiri de locuințe pentru o familie (o locuință);  

 
2. Conformarea și amplasarea pe lot: 

 2.1. izolate: clădiri de locuințe amplasate izolat în cadrul unui lot;  

2.2. cuplate: clădiri de locuințe cuplate câte două, pe limita dintre două loturi;  

2.3. înșiruite: clădiri de locuințe amplasate pe întreaga lățime a loturilor;  

2.4. covor: clădiri de locuințe (de forma L sau U) amplasate în (rețea) lot, pe limita a două sau trei 
laturi, cuplate sau nu, cu clădirile vecine (Conform NP 057-02, noțiunea de „covor” este proprie clădirilor de 
locuințe individuale) 
 
 



 

 

124 

 

ANEXA 7 – DOCUMENTAȚII DE URBANISM DE PALIER P.U.Z. ȘI P.U.D. CARE IȘI PRODUC EFECTE 
SUB REGLEMENTARILE P.U.G. COMUNA BERCENI  

 

NR. 
DOCUMENTA

TIE 
NR. HCL 

ADRESA (localizare - Jud 
Ilfov, comuna Berceni) 

UTR.CONF. PUZ 

INDICATORI 
PROPUSI 

CONF. PUZ 

1 

7/21.03.2011 

Strada DE 71, nr fisa 
cadastrala 3343, tarla 23, 
parcela 55/3/4 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2, HMAX 
(CORNISA) = 10M 

P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0 

2 

8/26.02.2015 

Strada DE 54, tarla nr. 23, 
parcela 55/1/14, 15/1/15, 
nr cadastral 2237, 2106 

CENTRU DE RECUPERARE 
SI INTRETINERE P+2E, 
AGREMENT P+1, SERVICII, 
UTILITATI 

P.O.T. Subzona 
M1 - 30%; 
Subzona M2 - 
35% C.U.T. - 
Subzona M1 - 
0,9; Subzona 
M2 - 1 

3 

9/30.01.2014 

Strada DE 52, DE 54, tarla 
nr. 23, parcela 55/1/1, nr 
cadastral 2023 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, Hmax = 8,5m 

P.O.T. Subzona 
L - 30%; C.U.T. - 
Subzona L - 0,9; 

4 

11/29.03.2007 

Strada DE 63, tarla nr. 25, 
nr. Topografic al parcelei 
63/18  

LOCUINTE 

P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - SD/ ST = 
0,9; Nr niveluri - 
3; 

5 
12/ 
11.05.2011 

Strada DJ 401, nr fisa 
cadastrala 1279, tarla 36, 
parcela 103/40 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX (CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0,9; 
pentru P+1+M; 

6 

13/ 
11.05.2011 

Strada DE 80/3, DE 7, nr 
fisa cadastrala 3550, tarla 
30, parcela 80/2/1 

FERMA ZOOTEHNICA, 
PRODUCTIE INDUSTRIALA, 
DOTARI, ANEXE, 
UTILITATI, Hmax (Cornisa) 
= 8,5m 

P.O.T. - 65%; 
C.U.T. - 1,0; 

7 

14/ 
25.08.2008 

Strada DE 56, DE 54, tarla 
nr. 23, 24, nr. Topografic al 
parcelei 55/1/31-35, 
55/2/1, 57/2/15-1t 

ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - Zona L - 
35%; Zona Mc, 
Mp, - 50%; 
Zona Mi - 25%;  
C.U.T. - Zona L - 
S+P+1E+M - 
1,0; Zona Mc - 
2,0; Zona Mi - 
0,5; 

8 

19/ 
20.02.2014 

Strada DE 55/2/33, tarla 
nr. 23, parcela 55/2/2/6, 
nr. Cadastral 53564, 
53192, 53015, 1266 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, SERVICII, 
RHMAX = P+2E, HMAX = 
10m 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 0,9; 
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9 

19/ 
12.03.2018 

Strada DE 56,  nr. Cadastral 
3391, tarla 24, parcela 
57/2/8 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

10 

19/12.03.2018 
- 2 

Strada DE 56,  nr. Cadastral 
3391, tarla 24, parcela 
57/2/9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

11 

20/20.02.2014 

Strada DE 55/2/33, tarla nr 
23, parcela 55/2/2/2, 
55/2/2/3, nr. Cadastral 
2641, 53157 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
SERVICII, RHMAX = P+2E, 
HMAX = 10m 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+2E - 0,9; 

12 

20/12.03.2018 

Strada DJ 401, nr. 
Cadastral 63059, tarla 7, 
parcela 22/3/5 

SERVICE AUTO CU HALA 
I.T.P., BIROURI, ZONA 
SERVICII COMERT, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
SPATII VERZI, ASIGURARE 
PARCARI, BRANSAMENTE 
SI UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona C - 
50%; C.U.T. - 
Subzona C - 1,2; 

13 

21/28.06.2007 

Strada DC, tarlaua 25, nr 
topografic al parcelei 
61/1/3, 61/1/1, 61/1/2 

ANSAMBLU LOCUINTE  

P.O.T. - UTR1 
"zona de 
locuinte" - 35%; 
P.O.T. - UTR2 
"zona de 
comert-servicii" 
- 35%; C.U.T. - 
UTR1 "zona de 
locuinte" - 1,0; 
C.U.T. - UTR2 
"zona de 
comert-servicii" 
- 1,0; 

14 

21/26.05.2010 

Strada DE 70/1, DE 70/3. 
nr. Fisa cadastrala 3201, 
tarla 26, parcela 70/2/16, 
17, 18, 19 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5m 

P.O.T. < 30%; 
C.U.T. <0,9; 

15 

22/16.06.2011 

Strada DE 56, nr. Fisa 
cadastrala 1425, 1826, 
tarla 24, parcela 57/2/4, 5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10m, 
ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona 
Locuinte - 30%; 
C.U.T. - 
Subzona L - 0,9; 
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16 

23/ 
12.03.2018 

Strada DE 30, nr. cadastral 
63366, tarla 10, parcela 
29/2, 29/3  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

17 

24/ 
26.05.2010 

Strada DJ 401, nr. Fisa 
cadastrala 1456, 1723, 
2800, tarla 36, parcela 
103/ 11, 13, 14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0,9; 
pentru P+1+M; 

18 

25/ 
26.05.2010 

Strada DE 54, nr. Fisa 
cadastrala 2453, 2566, 
952, 588, 1153, 2655, 
2490, tarla 23, parcela 
55/1/31, 32, 55/2/1, 
55/2/2, 55/2/3 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. = 30%; 
C.U.T. = 0,9; 
pentru P+1+M; 

19 

25/26.05.2010 
bis 

Strada DE 54, nr. Fisa 
cadastrala 2453, 2566, 
952, 588, 1153, 2655, 
2490, tarla 23, parcela 
55/1/30, 55/1/31, 32, 
55/2/1, 55/2/2, 55/2/3 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5m 

P.O.T. = 30%; 
C.U.T. = 0,9; 
pentru P+1+M; 

20 

29/ 
10.04.2014 

Strada DE 56, tarla nr. 24, 
parcela 57/2/14, Lot 1, 
57/2/14, nr. Cadastral 
2667, 548 

ANSAMBLU LOCUINTE, 
P+2E, HMAX = 10M 

P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0,9; 
Pentru P+2E; 

21 

11/ 
30.01.2014 

Strada DE 56, tarla nr. 24, 
parcela 57/2/14, Lot 1, 
57/2/14, nr. Cadastral 
2667, 548 

ANSAMBLU LOCUINTE, 
P+2E, HMAX = 10M 

P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0,9; 
Pentru P+2E; 

22 
35/ 
14.07.2016 

Tarla 23, parcelele 
55/2/2/1, nr. Cadastral 
1811 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, P+1E+M 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

23 
36/ 
27.09.2007 

Strada DE 58, DE 54, 
tarlaua 22, nr. Topografic 
al parcelei 53/2 

LOCUINTE 

P.O.T. = 35%; 
C.U.T. = 1,1; 
pentru P+1+M 
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24 

36/ 
30.06.2009 

Strada DE 70/41, nr. Fisa 
cadastrala 2960, 2858, 
tarla 26, parcela 70/2, 
70/3 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, COMERT, 
SERVICII P+1+M, 
HMAX(CORNISA) = 7M 

P.O.T. = 40%; 
C.U.T. = 1,6 mp 
ADC/ mp teren; 

25 
40/ 
22.09.2010 

Strada DE 54, nr. Fisa 
cadastrala 1384, 2750, 
tarla 22, parcela 53/4,5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, S+P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. < 30%; 
C.U.T. <0,9;  
HMAX(CORNISA
) =  8,5m 
(S+P+1E+M) 

26 
41/ 
30.06.2009 

Strada DE 52, nr. Fisa 
cadastrala/ tarla 22, 
parcela 53/2/1 

LOCUINTE COLECTIVE, 
P+1+M, HMAX(CORNISA) 
= 8,5m 

P.O.T. < 35%; 
C.U.T. <1,0; 
Hmax = 11m 
(P+1+M) 

27 

45/ 
11.08.2016 

Strada DJ 401, tarla nr. 36, 
parcela 103/40, nr. 
Cadastral 52311 

LOCUINTE INDIVIDUALE, 
COLECTIVE, COMERT 
SERVICII P+1E+M/ P+2E, 
AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate, 
cuplate, 
insiruite) - 30%; 
Subzona C - 
zona comert si 
servicii - 50%;  
C.U.T. - 
Subzona L - 
Locuinte 
individuale - 
P+1E+M - 0,9; 
Subzona C - 
Zona comert si 
servicii - P+2E - 
1,2; 

28 

45/ 
31.05.2018 

Strada DE 16, nr. Cadastral 
52388, tarla 4, parcela 
15/2/21 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 
SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

29 

46/ 
23.10.2013 

Strada DE 72 - DE 49/6, 
tarla nr. 20, parcela 
49/7/17, 18, nr fisa 
cadastrala 1985, 1913 

AMENAJARE ZONA 
MONTARE PANOURI 
SOLARE, UTILITATI SI 
DOTARI AFERENTE 

P.O.T. - parc 
panouri energie 
solara - 80%; 
C.U.T. - parc 
panouri energie 
solara - 1,0; 
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30 

46/ 
31.05.2018 

Strada DE 16, nr. Cadastral 
64304, tarla 11, parcela 
31/18, 31/19, 31/20 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 
SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

31 

47/ 
31.07.2017 

Strada DE 18/7, nr. 
Cadastral 1774, tarla 5, 
parcela 18/8/11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
ASIGURARE UTILITATI, 
IMPREJMUIRE SI ANEXE 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

32 

47/ 
31.05.2018 

Strada DJ 68, nr. Cadastral 
64357, tarla 25, parcela 
61/1/1, 61/1/2, 61/1/3 

SHOWROOM PRODUSE 
ELECTRONICE P+1E, 
SPATII DEPOZITARE 
AFERENTE, AMENAJARE 
CIRCULATII AUTO SI 
PIETONALE, SPATII VERZI, 
ASIGURARE PARCARI, 
BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - Zona 
Mixta - Comert 
si servicii - 35%; 
C.U.T. - Zona 
Mixta - Comert 
si servicii - P+1E 
- 1,0; 

33 

48/ 
12.12.2006 

Strada DE 119/1/13, DS 
1586, DE 119/4, tarlaua 
39, nr topografic al 
parcelei 119/1/13, 
119/2/1, 2 

LOCUINTE 

P.O.T. - Zona L - 
30%; C.U.T. - 
Zona L - 
S+P+1E+M - 
0,9; 

34 

49/ 
25.11.2010 

Strada DE 88, DE 90, nr. 
Fisa cadastrala 1787, tarla 
33, parcela 89/16, 89/17 
lot 1 si 2 

ANSAMBLU LOCUINTE, 
COMERT, AGREMENT SI 
SERVICII P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - Zona de 
locuire < 30%; 
C.U.T. - Zona de 
locuire < 0,9; 
Hmax = 11,0m 
(S+P+1E+M), H 
cornisa = 8,5m;  
P.O.T. - Zona de 
Agrement < 
18%; C.U.T. - 
Zona de 
Agrement < 
0,5; Hmax = 
11,0m 
(S+P+1E+M), H 
cornisa = 8,5m;  

35 
51/ 
24.09.2009 

Strada DJ 68, nr. Fisa 
cadastrala 2935, tarla 25, 
parcela 61/1/9, 10  

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, HMAX(CORNISA) 
= 8,5M 

P.O.T. - 35%; 
C.U.T.- 0,9; 
Pentru  
P+1E+M 



 

 

129 

 

36 

53/ 
24.09.2009 

Strada DE 54, DE 58, nr. 
Fisa cadastrala 2085 si 
1181, tarla 22, parcela 
53/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, HMAX = 10M SI 
DOTARI COMERCIALE 

P.O.T. - 
Locuinte < 35%; 
C.U.T. - 
Locuinte < 1,0; 
P.O.T. - Dotari < 
50%; C.U.T. - 
Dotari < 1,5;  

37 

54/ 
16.07.2018 

Strada DE 40, nr. -, tarla 
16, parcela 41/1/1, nr. 
Cadastral 63222 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, PARCARI, 
IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

38 

55/ 
16.07.2018 

Strada DE 44, DE 7, nr.-, 
tarla 17, parcela 43/1/38, 
39, 40, 41, nr cadastral 
61863, 2557, 2969, 63408 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, PARCARI, 
IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

39 

56/ 
09.10.2014 

Strada DE 49/2/30, tarla nr 
20, parcela 49/2/25, nr 
cadastral 53619 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
SI UTILITATI P+1E+M, 
Hmax (cornisa) = 7,0m 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

40 

59/ 2012 

Tarlaua 6, parcela 21/1/21 
- nr cadastral 2950, parcela 
21/1/24, 45 - nr cadastral 
52204 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE P+2E 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+2E - 0,9; 

41 

60/ 
30.11.2009 

Strada DJ 401, tarla nr. 36, 
parcela 103/16-21, nr. Fisa 
cadastrala 1760, 2014, 
2013, 1310, 1604, 1311 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+2E SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+2E+3E RETRAS, HMAX 
(CORNISA) = 10M 

Zona L - P.O.T. - 
30%; C.U.T. - 
0,9; RH - P+2E;     
Zona S - P.O.T. - 
45%; C.U.T. - 
1,5; RH - 
P+2E+3R;   Zona 
D - P.O.T. - 
25%; C.U.T. - 
0,7; RH - P+2E;     

42 

63/31.10.2017 

Strada DE 12, nr. Cadastral 
62485, tarla 3, parcela 
11/115,116 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE, 
ANEXE SI ASIGURARE 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 
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43 

64/ 
31.10.2017 

Strada DE 9, nr. Cadastral 
62482, 62732, tarla 5, 
parcela 18/1/35, 18/1/37 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE, 
ANEXE SI ASIGURARE 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

44 

66/ 
31.10.2017 

Strada DE 32/1/44, nr. 
Cadastral 62389, 62083, 
62606, tarla 12, parcela 
32/1/10, 11, 12, 13, 14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9;   
P.O.T. - 
Subzona M - 
45%; C.U.T. - 
Subzona M - 
1,0; 

45 

71/ 2012 

Tarlaua 21, parcela 
51/2/14, 15 

ANSAMBLU LOCUINTE  

P.O.T. - 
Subzona L - ; 
C.U.T. - 
Subzona L - ; 

46 

72/ 2012 

Tarlaua 20, parcela 
49/1/25, 26 

ANSAMBLU LOCUINTE  

P.O.T. - 
Subzona L - ; 
C.U.T. - 
Subzona L- ; 

47 
77/ 
28.11.2012 

Strada DE 55/2/33, nr. Fisa 
cadastrala 1648, tarla 23, 
parcela 55/2/2/27 

ANSAMBLU LOCUINTE, 
P+2E, HMAX (CORNISA) = 
10M, ANEXE, UTILITATI  

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+2E - 0,9; 

48 

80/ 
03.11.2016 

Strada DE 7, nr. Cadastral 
1122/2/1, 1122/2/2, tarla 
2, parcela 11/41, lot 1, 2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE Rhmax 
= P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, ANEXE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

49 

84/ 
04.11.2015 

Strada DE 40, tarla nr 21, 
parcela 51/2/19, 51/2/18, 
nr cadastral 54006, 51610 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, RHMAX = 8,50M 
SI UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

50 

85/ 
04.11.2015 

Strada DE 42, tarla nr. 21, 
parcela 51/1/16, 51/1/17, 
nr. Cadastral 3470, 58976 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, RHMAX = 8,50M 
SI UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

51 
85/ 
04.11.2015 - 2 

Strada DE 42, tarla nr. 21, 
parcela 51/1/16, 51/1/17, 
nr. Cadastral 3470, 58976 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
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P+1E+M, RHMAX = 8,50M 
SI UTILITATI 

Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

52 

87/ 
28.11.2017 

Strada DE 16, nr. Cadastral 
52388, tarla 4, parcela 
15/2/44 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI IMPREJMUIRE, 
ANEXE SI ASIGURARE 
UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

53 

94/ 2015 

Tarla 23, parcela 55/3/20 
Lot 1, P 55/3/20 Lot 1, 2 
nr. Cadastral 51098, 2430, 
2350 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
P+1E+M 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 

54 

107/ 
27.12.2016 

Strada Scolii, nr. Cadastral 
63365, tarla 59, parcela 
2815, 2816 

REABILITARE SPATII VERZI, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
ANEXE SI UTILITATI / 
REABILITARE SPATII VERZI, 
AMENAJARE LOC DE 
JOACA, CONSTRUIRE 
CENTRU ACTIVITATI 
PENTRU COPII  

P.O.T. - Zona P - 
parc, agrement 
- 20%; C.U.T. - 
Zona P - parc, 
agrement - 0,6;   
P.O.T. - Zona M 
- servicii/ 
comert 
agrement - 
50%; C.U.T. - 
Zona M - 
servicii/ comert 
agrement - 1,5;  

55 

HCL 7/ 
25.01.2012   
HCL 38/ 
24.04.2012 

Strada DE 19, nr. Fisa 
cadastrala 1788/1, 2, 
3141, 3137, tarla 6, 
parcela 21/1/7, 21/1/8, 
21/1/9, 21/1/10 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX (CORNISA) = 10M 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - P+2 
- 0,9; 

56 

15/ 
29.03.2007 

Strada DJ 401, tarlaua 7, nr 
topografic al parcelei 
22/3/12 LOCUINTE 

P.O.T. = Zona 
L1c - 30%;   
C.U.T. - 
Subzona L1c - 
0,9 mp.ADC/ 
mp teren; 
Rhmax 
(Cornisa) 8M - 
P+1+M 

57 

15/ 
24.03.2010 

Strada DE 19, DS 1576, 
tarla 6, parcela 21/1/3, 
21/1/4, nr fisa cadastrala 
2323/1-16 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, HMAX 
(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%;   
C.U.T. - 0,9; 
Pentru P+1E+M 
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58 

22/ 
14.04.2009 

Strada DE 18/7, tarlaua 5, 
parcela 18/8/20, 21, 22 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+2E, HMAX (CORNISA) = 
10M 

P.O.T. - 
Subzona 
Locuinte - 35%; 
P.O.T. - 
Subzona Servicii 
- 35%;  C.U.T. - 
Subzona L - 
S+P+1+M - 1,0; 
C.U.T. - 
Subzona M - 
1,1; 

59 

25/ 
12.03.2018 

Strada DE 42, nr cadastral 
61205, 1018/1, tarla 21, 
parcela 51/1, 5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%;   C.U.T. - 
Subzona L - 0,9; 
Pentru P+1E+M 

60 

26/ 
24.04.2012 

Strada DC 68, nr fisa 
cadastrala 1079/2, 1631/1, 
tarla 25, parcela 61/1/2 lot 
2, 61/1/1, 2 lot 6 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+2E, HMAX (CORNISA) = 
10M, ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%;   C.U.T. - 
Subzona L - 0,9; 
Pentru P+1E+M 

61 

33/ 
14.07.2016 

Strada DE 40, DE 37, nr 
cadastral -, tarla 15, 
parcela 38/4/2, 38/4/3, 
38/4/3/1, 38/4/3/2, 
38/4/3/3, 38/4/3/4, 
38/4/3/5, 38/4/3/6 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RHMAX = 
P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
ANEXE SI UTILITATI 

P.O.T. - 30%;   
C.U.T. - 0,9 mp 
ADC/ mp teren; 
Pentru P+1E+M 

62 

35/ 
27.09.2007 

Strada DE 1576, DE 19, 
tarlaua 6, nr. Topografic al 
parcelei 21/1/35, 36 

LOCUINTE  

Zona 
rezidentiala 
P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 1,1; 
Pentru  
P+1E+M 

63 

35/ 
29.09.2011 

Strada DE 17, nr. Fisa 
cadastrala 1813, tarla 8, 
parcela 23/14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX (CORNISA) = 7,5M 

P.O.T. - 
Subzona 
Locuinte - 30%; 
C.U.T. - 
Subzona L - 
S+P+1E+M - 
0,9; 

64 

35/ 
30.09.2013 

Strada DE 19, DS 1576, 
tarla 6, parcela 21/1/11, 
12, 13, 14, nr fisa 
cadastrala 53024, 53800, 
2847, 1708 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
RHMAX = P+1E+M 

P.O.T. - 
Subzona L - 
30%; C.U.T. - 
Subzona L - 
P+1E+M - 0,9; 
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65 

37/ 
22.08.2006 

Strada DE 19, tarlaua 6, nr 
topografic al parcelei 
21/2/4 

ANSAMBLU LOCUINTE 

Zona 
rezidentiala 
P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 1,1; 
Pentru  
P+1E+M 

66 

37/ 
27.09.2007 

Strada DS 1576, DE 19, 
tarlaua 6, nr topografic al 
parcelei 21/2/13 - 17 

ANSAMBLU LOCUINTE  

Zona 
rezidentiala 
P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 1,0 - 
Pentru  
P+1E+M; C.U.T. 
- 1,1 - Pentru  
P+2E;  

67 

44/2010 

Strada DE, 32/1/1/44, 
nr.fisa cadastrala 2833, 
2477, tarla 12, parcela 
32/1/1/34,35,36 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 

68 

47/2007 

Strada DJ 401, tarlaua 7, 
nr.topografic al parcelei 
22/3/10 LOCUINTE UNIFAMILIALE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 

69 

51/2013 

Tarla nr. 6, parcela nr. 
21/2/14, lot 2, nr.fisa 
cadastrala 2083/2/5 

CONSTRUIRE LOCUINTA, 
IMPREJMUIRE, UTILITATI, 
RHMAX = P+1E, HMAX = 
8,00 

P.O.T. - 26,12%, 
C.U.T. - 0.63 

70 

55/2009 

Strada DE 111, DE 109, 
nr.fisa cadastrala 
2244,2527,2747,1782, 
tarla 38, parcela 107/27, 
107/28, 107/29, 107/30 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
S+P+2E, HMAX(CORNISA) 
= 10M 

Zona Li - 
locuinte 
individuale - 
P.O.T. - 30%,                                                 
Zona Li - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 1,00 

71 

82/03.11.2016 

Strada DE 71, nr. cadastral 
51079, tarla 23, parcela 
55/3/5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE Rhmax 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, ANEXE SI 
UTILITATI 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 

72 

1/28.02.2011 

Strada DE 42, nr. fișă 
cadastrală 2564, 735, 
50174, tarla 20, parcela 
49/1/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0.9                                                                 
subzona M - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0 
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73 

1/24.02.2010 

nr. fișă cadastrală 2770, 
2145, 1937, 2426, tarla 15, 
parcela 38/1/2,3,4,5,6,7 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0.9 

74 

2/28.02.2011 

Strada DS 1576, DE19, nr. 
fișă cadastrală 2988, 3034, 
tarla 6, parcela 21/1/5,6 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M   

75 

2/24.02.2010 

Strada DE 37, nr. fișă 
cadastrală 1255, 2563, 
tarla 15, parcela 38/1/12, 
38/1/10-11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 
ADC/mp teren 
(Hmax unic 
streașină=8.0m) 

76 

3/24.02.2010 

Strada DE 109, nr. Fișă 
cadastrală 3354, tarla 38, 
parcela 107/18,19 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0.9 

77 

3/25.01.2012 

Strada DE 16, DE 26, DE 
27, nr. Fișă cadastrală 
51222, 51223, 2949, tarla 
9, 11, parcela 28/1, lot 1, 
2; 31/1 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX=10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 

78 

3/21.01.2009 

Strada DE 119/4, tarlaua 
39, nr. Topografic al 
parcelei 119/2/20,21 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                 
subzona M - 
P.O.T. - 45%, 
C.U.T. - S+P+2 - 
1,4 

79 

4/21.01.2009 

Strada DC 83, tarlaua 25, 
nr. Topografic al parcelei 
61/1/17,18 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 1,0 

80 

4/24.02.2010 

Strada DE 119/4, nr. Fișă 
cadastrală 2099/1,2,2402, 
tarla 39, parcela 
119/2/27/1,2 și 119/2/28 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

81 

4/28.02.2011 

Strada DE 19, DS 1576, 
tarla 6, parcela 
21/2/6,7,8,9,10, nr. Fișă 
cadastrală 3026, 3025 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE P+2E,  
HMAX(CORNIȘĂ)=12M   
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82 

5/21.01.2009 

Strada DE 16, tarlaua 11, 
nr. Topografic al parcelei 
31/11,12,13 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 
1,0                                                               
subzona M - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

83 

5/25.01.2012 

Strada DE 40, fișă 
cadastrală 2799, 2940/-19, 
tarla 21, parcela 51/2/10 
lot 1-19, 51/2/9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+2 - 
0,9 

84 

6/30.01.2014 

Strada DE 37, tarla nr.15, 
parcela nr. 
38/1/13,14,15,16,17,18, 
nr. Cadastral 53256, 56, 
1974, 53850 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX=10M, FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE în 
asociere 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9     

85 

6/26.03.2009 
Strada DE 33, tarlaua 12, 
parcela 32/1/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 
1,0                                                               
subzona M - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

86 

7/26.02.2013 

Strada DE 19, DS 1576, 
tarla 6, parcela 21/1/15, 
21/1/16, 21/1/17 

ANSAMBLU LOCUINTE, 
Rhmax=P+1E+M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+2 - 
0,9 

87 

7/26.02.2015 

Strada DE 9, tarla nr.5 
parcela 18/1/20, nr. 
Cadastral 53438 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILTĂȚI P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=7M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - S+1E+M 
- 0,9       

88 

7/26.03.2009 
Strada DE 40,DE 37, 
tarlaua 5, parcela 38/4/4,5 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE S+P+2, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0       

89 

7/30.01.2014 

Strada DE 30, DE 33, tarla 
nr. 13, parcela nr. 34/12, 
nr. Cadastral 1062/3, 
1062/2/1, 1062/2/2/1, 
1062/2/2/2, 1062/2/2/3 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX=10M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+2E - 
0,9 
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90 
8/25.01.2012                   
39/24.04.2012 

Strada DE 55/2/33, nr. Fișă 
cadastrală 139/1-11, 2314, 
tarla 23, parcela 55/1/22, 
55,1/23, 55/1/24 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9      

91 

8/26.03.2009 
Strada DE 18/7, tarlaua 5, 
parcela 18/8/25,26,27,28 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE S+P+2, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                 

92 

9/24.03.2010 

Strada DE 42, nr. fișă 
cadastrală 1251, 2277, 
1909, tarla 16, parcela 
41/2/21, 41/2/22 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE ȘI SERVICII 
P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 0,9                                                                 
subzona M - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,9 

93 

9/26.03.2009 
Strada DE 18/7, tarlaua 5, 
parcela 18/5/24-27 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE S+P+1+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                 

94 

9/31.01.2014 

Strada DE 52, DE 54, 
tarlaua 23, parcela 55/1/1, 
nr. Cadastral 2023 

ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, HMAX=8,5M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 

95 

9/26.02.2015 

Strada DE 18/7, tarla nr.5, 
parcelele 18/5/29,30, nr. 
Cadastral 1207, 2868 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 

96 

10/24.03.2010 

Strada DE 30, DS 462, nr. 
Fișă cadastrală 644, 2322, 
2315, 2354, 2349, tarla 8, 
10, parcela 455/1,2,3,9,10 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

97 

10/26.02.2015 

Strada DE 26/1, DE 17, 
tarla 8, parcelele 
23/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
nr. Cadastral 60616, 60621 

ANSAMBLU LOCUNȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 

98 

10/30.01.2014 

Strada DE 16, tarla nr. 11, 
parcela 31/5,6,7, 31/14, 
31/30, nr. Cadastral 52874, 
59022, 59061, 53000, 
53379 

INTOCMIRE PUZ 
INTRODUCERE IN 
INTRAVILAN PENTRU 
ZONA DE LOCUINȚE 
RHMAX=P+1E+M, 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
UTILITĂȚI 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 
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99 

10/26.03.2009 

Strada DE 18/7, tarlaua 5, 
parcela 18/5/20,21; 
18/8/12,13,14; 18/8/6,7,8 

ANSAMBLU LOCUINTE 
S+P+2, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                
subzona M - 
P.O.T. - 40%, 
C.U.T. - S+P+2 - 
1,2 

100 

11/11.05.2011 

Strada DE 18/7, nr. Fișă 
cadastrală 1559/2, tarla 5, 
parcela 18/5/8 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -
S+P+1+M - 0.9 

101 

11/24.03.2010 

Strada DE 3399, DS 3694, 
nr. Fișă cadastrală 105, 
tarla 75, parcela 3690/1, 
3692 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1+M - 
0.9 

102 

11/26.03.2009 

Strada DE 37, DE 40, 
tarlaua 15, parcela 
38/2/4,5 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                
subzona M - 
P.O.T. - 40%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

103 

11/26.02.2015 

Strada DE 63, tarla nr. 25, 
parcela 63/17, nr. 
Cadastral 1301 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

104 

12/22.05.2008 

Strada DE 33, DE 34/1, nr. 
Fișă cadastrală/tarla 13, nr. 
Topografic al parcelei 34/1 LOCUINȚE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

105 

12/25.08.2008 

Strada DS 2142, tarlaua 14, 
nr. Topografic al parcelei 
36/15 LOCUINȚE   

106 

12/26.02.2015 

Strada 37, tarla 15, 
parcelele 38/1/20,19, nr. 
Cadastrale 158, 2190 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

107 

12/26.03.2009 
Strada DE 54, DE 58/1, 
tarlaua 22, parcela 53/6,7 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8M  

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                                
subzona M - 
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P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

108 

12/30.01.2014 

Strada DE 46/6, tarla nr. 
18, parcela 46/5/4, nr. 
Cadastral 3266 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, HMAX=10M, 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

109 

12/24.03.2010 

Strada DE 32/1/44, nr. Fișă 
cadastrală 3280, tarla 12, 
parcela 32/1/1/11, 
32/1/1/12 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1+M - 
0.9 

110 

12/10.03.2016 

Strada DE 18/3, tarla 5, 
parcela 18/2/22, 18/2/26, 
18/2/26, 18/2/27, 
18/2/28, 18/2/29, 
18/2/30, 18/2/31, 
18/2/32, 18/2/33,  

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
RHMAX=P+1E+M, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ÎMPREJMUIRE, ANEXE ȘI 
UTILITĂȚI 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 0.9                                                                 
subzona M - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,9 

111 

13/10.03.2016 

DE 18/3, nr. Cadastral 
114435, 6677, 6674, tarla 
5, parcela 18/4/5 

MAGAZIN PREZENTARE 
(SHOWROOM) 
MATERIALE CONSTRUCȚII 
RhMAX=P+1E, FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI 

P.O.T. - 50%, 
C.U.T.  - 1,0 

112 

13/22.05.2008 

Strada DE 10, tarlaua 5, nr. 
Topografic al parcelei 
18/2/15-21 ANSAMBLU LOCUINȚE 

zona 
rezidentială - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 1,0                                      
zona 
multifuncțional
ă - P.O.T. - 60%, 
C.U.T. - P+2 - 
1,8    

113 

13/26.02.2015 

Strada DE 3694/1, tarla 
nr.22, parcelele 53/2/3/4, 
nr. Cadastral 52310, 52225 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M  

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

114 

13/26.03.2009 

Strada DE 50, DE 281, 
tarlaua 16, parcela 
41/1,2,3 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 1,0 
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115 

13/30.01.2014 

Tarla nr.12, parcela 
32/2/33, 32/2/34, strada 
DE 44, nr. Cadastral 54161, 
54039 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE, 
RHMAX=P+1E+M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

116         

117 

13/24.03.2010 

Strada DE 32/1/44, nr. Fișă 
cadastrală 3161, 3359, 
1675, 2861, tarla 12, 
parcela 
32/1/1/2,3,4,5,6,7,8, 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1+M - 
0.9 

118 

14/22.05.2008 

DE 40, tarlaua 15, nr 
topografic al parcelei 
38/4/11 LOCUINȚE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -P+1+M - 
0.9 

119 

14/24.03.2010 

Strada DE 43/3, nr. Fișă 
cadastrală 3291, tarla 17, 
parcela 43/2/6,7,8 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1+M - 
0.9 

120 

14/26.02.2015 

Strada DE 32/1/44, tarla 
nr. 12, parcelele 32/1/15, 
32/1/16, 32/1/17, 
32/1/18, nr. Cadastrale 
60674, 60613, 55904, 
60677 

ANSAMBLU DE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 0.9 

121 

14/26.03.2009 
Strada DE 32/1/44, tarlaua 
12, parcela 32/1/44 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 
(S)+P+2E(M) - 
0.9 

122 

14/10.03.2016 

Strada DE 40, nr. Cadastral 
3105, 2782, 2364, 2802, 
2956, tarla 15, parcela 
38/2/8, 38/2/10, 38/2/11, 
38/2/12 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, 
RhMAX=P+1E+M, 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 0.9 

123 

15/22.05.2008 

Strada DE 43/3, tarlaua 7, 
nr. Topografic al parcelei 
43/4/29 LOCUINȚE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - P+1 - 
0,8, C.U.T. - 
P+1+M - 1,1 

124 

15/17.04.2013 

Strada DE 44, tarla nr. 12, 
parcela 32/2/12, 32/2/13, 
32/2/14, nr. Cadastral 
53234, 53227, 53224 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNIȘĂ)=8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T.  - 0.9 
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125 

16/22.05.2008 

Strada DE 16, tarlaua 11, 
nr. Topografic al parcelei 
31/3,4 LOCUINȚE 

P.O.T. - 35%,  
C.U.T. - P+1+M 
- 1,1 

126 

17/16.05.2006 

Strada DE 111, tarlaua 25, 
38, nr. Topografic al 
parcelei 62/18-26, 
107/1/6-15 ANSAMBLU LOCUINȚE 

pentru cladiri 
locuinte - P.O.T. 
- 35%,  C.U.T.  - 
1,1                                               
pentru cladiri 
cu alte detinații 
- P.O.T. - 60%,  
C.U.T.  - 1,8    

127 

17/19.07.2005 

tarlaua 25, parcelele 
62/27, 62/28, 62/29, 
62/32 ANSAMBLU LOCUINȚE 

pentru cladiri 
locuinte - 
P+1+M -P.O.T. - 
35%,  C.U.T.  - 
1,0                                             
pentru cladiri 
cu alte detinații 
-  P+2-3 - P.O.T. 
- 70%,  C.U.T.  - 
1,6    

128 

18/20.02.2014 

tarla nr. 5, parcela 
nr.18/5/8, 18/5/9, strada 
DE 18/7, nr. Cadastral 
51993, 52145, 52237, 
53017, 53018, 52019, 
53020, 1559/4, 1559/6, 
53845, 1559/3, 1559/1 

ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
RHMAX=P+1E+M, 
HMAX=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+1E+M 
- 0.9 

129 

18/20.03.2012 

Strada DE 42, nr. Fișă 
cadastrală 922, tarla 19, 
parcela 47/1/13 

ANSAMBLU LOCUINTE  
P+2E, 
HMAX(CORNIȘĂ)=10M 

subzona L - 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -P+2 - 0.9 

130 

18/22.05.2008 

DS 1576, DE 19, tarlaua 39, 
6, nr. Topografic al parcelei 
119/1-3, 21/2/18,19 ANSAMBLU LOCUINTE   

131 

18/2007 
Tarlaua 79, nr.topografic al 
parcelei 3802/1, 3803 

ATELIER TAMPLARIE - 
MODIFICARE ZONIFICARE 
FUNCTIONALA 

in cazul 
constructiilor 
din zona 
comerciala si de 
prestari servicii 
P.O.T. -  55%                                               
in cazul zonei 
rezidentiale 
C.U.T. - 0,4 



 

 

141 

 

132 

19/14.04.2009 
Strada DE 40, tarlaua 15, 
parcela 38/2/14,15 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 35%   subzona 
servicii - spatii 
pentru comert, 
servicii si dotari 
sociale de 
interes public -  
P.O.T. - 35%                                            
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                          
subzona M - 
spatii pentru 
comert, servicii 
si dotari sociale 
de interes 
public - C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1   

133 

19/20.03.2012 

Strada DE 55/2/33, nr.fisa 
cadastrala 2958, tarla 23, 
parcela 55/2/24 

CENTRU ECHITATIE, 
SPORT, AGREMENT, 
UTILITATI SI DOTARI 
AFERENTE P+2E, HMAX = 
12M   

134 

19/28.06.2007 

Strada DE 40, DE 38/3, 
tarlaua 15, nr.topografic al 
parcelei 38/2/1 LOCUINTE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,8 
pentru P+1, 
C.U.T. - 1,1 
pentru P+1+M 

135 

19/2011 

Strada DE 18/7, nr.fisa 
cadastrala 3136, tarla 5, 
parcela 18/5/14 

LOCUINTE INDIVIDUALE 
P+1E+M, HMAX(CORNISA) 
= 8,5M 

subzona 
locuinte - doua 
locuinte 
individuale - 
P.O.T. - 30%,            
subzona L - 
doua locuinte 
individuale - 
S+P+1+M - 
C.U.T. - 0,9 
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136 

20/12.03.2018 

Str. DJ 401, nr.cadastral 
63059, tarla 7, parcela 
22/3/5 

SERVICE AUTO CU HALA 
I.T.P., BIROURI, ZONA 
SERVICII COMERT, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
SPATII VERZI, ASIGURARE 
PARCARI, BRANSAMENTE 
SI UTILITATI 

subzona C - 
comert, servicii, 
service auto cu 
hala ITP(izolate) 
- P.O.T. - 50%                                                   
subzona C - 
comert, servicii, 
service auto cu 
hala ITP - P+2E - 
C.U.T. - 1,2 

137 

20/16.06.2011 

Strada DE 16, nr.fisa 
cadastrala 2577, tarla 9, 
parcela 28/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                              
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
P+1+M - C.U.T. 
- 0,9 

138 

20/20.02.2014 

Strada DE 55/2/33, tarla 
nr. 23, parcela 55/2/2/2, 
55/2/2/3, nr.cadastral 
2641, 53157 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
SERVICII RHMAX = P+2E, 
HMAX= 10 M   

139 

20/28.06.2007 

Strada DE 43/3, tarlaua 17, 
nr.topografic al parcelei 
43/4/27 ANSAMBLU LOCUINTE  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,8 
pentru P+1, 
C.U.T. - 1,1 
pentru P+1+M 

140 

21/16.06.2011 

Strada DE 114, nr. fisa 
cadastrala 2522/1, tarla 
39, parcela 119/2/30 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0.9 

141 

21/20.03.2012 

Strada DE 56, nr. fisa 
cadastrala 51565, 183, 
tarla 24, parcela 57/2/9,10 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2, 
HMAX(CORNISA) = 10M SI 
SERVICII 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+2 - 
0.9 

142 

21/20.06.2013 

Strada DS 1576, DE 19, nr. 
fisa cadastrala 51963, tarla 
6, parcela 21/1/1, 21/1/2 

ANSAMBLU LOCUINȚE 
INDIVIDUALE  SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1+M, HMAX(CORNISA) 
= 8,5M, ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+1+M 
- 0.9 
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143 

21/22.11.2005 

Strada DE 40, nr.-, nr. fisa 
cadastrala/tarla 15, nr. 
topografic al parcelei 
38/2/7 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1,0 

144 

21/26.03.2009 
Strada DE 36, DE 58, 
tarlaua 24, parcela 57/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

subzona L - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                        
subzona M - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

145 

22/12.03.2018 

Strada DE 20, nr. cadastral 
3279, tarla 39, parcela 
119/1/11, 119/1/12 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE, CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 

146 

22/20.02.2014 

Strada DE 44, tarla nr. 17, 
parcela nr. 43/1/8, 43/1/9, 
nr.cadastral 59154, 59192 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX = 8,5 M, 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 
ADC/mp teren 

147 

22/22.11.2005 

Strada DE 33, nr.-, nr.fisa 
cadastrala/ tarla 12, nr. 
Topografic al parcelei 
32/1/1 LOCUINTE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0,9                                                        

148 

22/26.05.2010 

Strada DE 55/2/33, nr.fisa 
cadastrala 1715/1-2, tarla 
23, parcela 55/2/2/24/1-2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 35%,                     
pentru servicii 
publice se 
aplica 
prevederile 
specifice. in 
cazul 
gradinitelor 
P.O.T.-ul nu va 
depasi 
25%                                                      
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                         
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149 

22/2008 

Strada DE 80, DE 18/7, 
tarlaua 5, nr.topografic al 
parcelei 18/8/23-24 LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1,0 mp 
ADC/mp teren                                                       

150 

23/2010 

Strada DE 18/7, nr.fisa 
cadastrala 2668, 2669, 
tarla 5, parcela 18/5/18, 
18/5/19 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 7M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 0,9  

151 

23/2011 

Strada DE 20, DE 18/7, nr. 
fisa cadastrala 50978, tarla 
5, parcela 18/8/1,2,3,4,5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - S+P+2 - 
0.9 

152 

24/12.03.2018 

Strada DE 16, nr.cadastral 
785, tarla 11, parcela 
31/29 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, IMPREJMUIRE 
SI ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0.9 

153 

24/14.04.2009 
Strada DE 40, DE 37, 
tarlaua 15, parcela 38/4/9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

 P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0                                                        
subzona servicii 
- spatii pentru 
comert, servicii 
si dotari sociale 
de interes 
public - P.O.T. - 
35%, C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,1 

154 

25/12.07.2007 

Strada DE 16, DE 26, 
tarlaua 9, nr.topografic al 
parcelei A28/3/1, A28/3/2 LOCUINTE 

P.O.T. - 35% 
pentru cladiri 
locuinte,      
P.O.T. - 45% 
pentru cladiri 
cu alta 
destinatie                                            
C.U.T. - 0,8 
pentru P+1, 
C.U.T. - 1,0 
pentru P+1+M 
la locuire, 
C.U.T. - 0,1.2                                                       
pentru P+2 
cladiri cu alta 
distinatie 
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155 

25/24.04.2012 

Strada DC 68, nr.fisa 
cadastrala 2823, 1984, 
3460, tarla 36, parcela 
103/36, 37, 37/1, 38 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%   subzona 
servicii - spatii 
pentru comert, 
servicii si dotari 
sociale de 
interes public -  
P.O.T. - 30%                                            
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+2 - 
0.9                              
subzona M - 
spatii pentru 
comert, servicii 
si dotari sociale 
de interes 
public - C.U.T. - 
P+2 - 1,0 

156 

25/2006 

Strada DE 30, DE 33, 
tarlaua 13, nr.topografic al 
parcelei 34/9,10 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 35%,                                        
C.U.T. - 0,8 
pentru P+1,                 
C.U.T. - 1,1 
pentru P+1+M 

157 

26/29.06.2006 

Strada DJ 401, tarlaua 25, 
nr.topografic al parcelei 
62/31 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 35%,                                        
C.U.T. - 0,8 
pentru P+1,                  

158 

26/2018 

Strada DE 16, nr.cadastral 
62922, 62921, 64669, 
64670, tarla 12, parcela 
32/2/4, 5, 6, 7, 8, 9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M , AMENAJARE 
CIRCULATII,  
IMPREJMUIRE SI 
ASIGURARE UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,9  

159 

27/24.04.2012 

Strada DE 52, nr.fisa 
cadastrala 3464, tarla 21, 
parcela 51/2/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M, 
ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - P+2E -  
0,9  
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160 

27/2006 

Strada DS 1576, tarlaua 39, 
nr.topografic al parcelei 
119/2/31,32 LOCUINTE 

P.O.T. - 35%,                                 
C.U.T. - 1,1 
pentru P+1+M  

161 

28/24.04.2012 

Strada DE 9, nr.fisa 
cadastrala/ tarla 5, parcela 
18/1/23, lot 1,2, 18/1/24, 
18/1/25 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%                                
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

162 

28/30.06.2010 

Strada DE 18/3 nr.fisa 
cadasatrala 2743/1-16, 
tarla 5, parcela 18/4/34,35 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30%,                                    
C.U.T. - 0,9 
pentru P+1+M  

163 

29/12.04.2017 

Strada 55/2/33, 
nr.cadastral 62492, tarla 
23, parcela 55/2/10, 
55/2/11, 55/2/12 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE , 
AMENAJARE CIRCULATII SI 
SPATII VERZI, ANEXE SI 
UTILITATI 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%, C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9                                                        
subzona M - 
locuinte 
individuale si 
servicii/comert 
-  P.O.T. - 45%,  
C.U.T. - 1,0 

164 

29/21.05.2009 
Tarlaua 15, parcela 38/2, 
38/2/16 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1.05  

165 

29/24.04.2012 

Strada DE, nr.fisa 
cadastrala 3409, tarla 12, 
parcela 32/1/22, 23, 24, 25 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5M 

P.O.T. - 30% 
pentru cladiri 
locuinte, C.U.T. 
- 0,9 pentru 
cladiri locuinte 

166 

29/28.07.2011 

Strada DE 40, DE 27, nr.fisa 
cadastrala 1022, tarla 15, 
parcela 38/2/6 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%                                
subzona L - 
locuinte 
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individuale - 
C.U.T. - S+P+2 - 
0,9 

167 

29/31.07.2013 

Strada DS 1576, DE 19, 
nr.fisa cadastrala 53843, 
tarla 6, parcela 21/1/18, 
21/1/19, 21/4/19, 21/1/20 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, HMAX = 10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9 
ADC/mp teren  

168 

30/12.04.2017 

Strada DE 16, nr.cadastral 
52501, tarla 9, parcela 
28/4 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  , 
AMENAJARE CIRCULATII,  
ANEXE SI UTILITATI 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%                                
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

169 

30/24.04.2012 

Strada DJ 401, nr.fisa 
cadastrala 673/2/1, 673/3, 
73/3, tarla 5, parcela 
18/4/1,2 lot 2 

LOCUINTA INDIVIDUALA 
P+1E+M, HMAX(CORNISA) 
= 8,5M, ANEXE, UTILITATI 

subzona 
locuinte - o 
locuinta 
individuala - 
P.O.T. - 30%                                
subzona L - o 
locuinta 
individuala - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

170 

30/31.07.2013 

Tarla 5, parcela 18/6/3 
nr.lot 2/1, cadastral 
210/2/1 

LOCUINTA INDIVIDUALA 
RHMAX = P+M, HMAX = 
8M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1 

171 

30/2011 

Strada DE 18/3, nr.fisa 
cadastrala 51262, 51296 
tarla 5, parcela 18/4/2, 
18/4/1 

SERVICE AUTO, HALA ITP, 
BIROURI P+1E, HMAX = 
10M 

zona servicii - 
birouri, service 
auto, hala ITP - 
P.O.T. - 60%, 
zona servicii - 
birouri, service 
auto, hala ITP - 
locuinte 
individuale 
C.U.T. - P+1 - 
1,2 
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172 

31/11.08.2010 

Strada DE 43/3, nr.fisa 
cadastrala 2628, tarla 17, 
parcela 43/4/25, 43/4/26 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+ P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,9  

173 

31/12.04.2017 

Strada DE 32/1/44, 
nr.cadastral 51034, tarla 
16, parcela 41/2/20  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  , 
AMENAJARE CIRCULATII,  
ANEXE SI UTILITATI  

Zona L - 
locuinte 
individuale - 
P.O.T. - 30%,                                                           
Zona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

174 

31/2011 

Strada DE 13, DE 34, DS 
2145, nr.fisa cadastrala 
3182, tarla 14, parcela 
36/5/1 lot 1,2 36/16 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0,9  

175 

31/2012 

Strada DE 18/7, nr.fisa 
cadastrala 3215, 3384, 
1490, 1487, 1204, tarla 5, 
parcela 18/5/3,4,5,6 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
SERVICII P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M, 
ANEXE, UTILITATI 

Zona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
Zona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+2 - 
0,9 

176 

32/11.08.2010 

Strada DE 18/3, nr.fisa 
cadastrala 1726, 1727, 
1620/1, 1620/2/1, 
1620/2/2, tarla 5, parcela 
18/2/23,24, 18/2/25, lot 1, 
2/1, 2/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
S+P+2E, HMAX(CORNISA) 
= 10M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0,9 

177 

32/14.07.2016 

Strada DE 42, nr.cadastral 
53466, tarla 20, parcela 
49/1/4 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RHMAX = 
S+P+1+M SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
ANEXE SI UTILITATI 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
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C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

178 

32/24.04.2012 

Strada DE 40, nr.fisa 
cadastrala 1671, 3211, 
tarla 39, parcela 
119/1/9,10 

ANSAMBLU LOCUINTE SI 
SERVICII P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M, 
ANEXE, UTILITATI 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%                                
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+1 - 
0,9 subzona M 
locuinte cu 
spatii pentru 
servicii si 
comert la 
parter: servicii 
pentru comert, 
servicii si 
echipamente 
publice, servicii 
de interes 
general, birouri 
- P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1 

179 

32/28.07.2011 

Strada DE 16, nr.fisa 
cadastrala 51005, tarla 11, 
parcela 31/16, 31/17 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+2 - 
0,9 

180 

33/2010 

Strada DE 30, DE 33, nr.fisa 
cadastrala 2828, tarla 13, 
parcela 34/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

P.O.T. - 30%,                                      
C.U.T. - 0,9 
pentru P+1+M 
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181 

33/2011 

Strada DE 18/7, nr.fisa 
cadastrala 1639, 573, tarla 
5, parcela 18/8/15, 
18/8/16 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

182 

33/2013 

Strada DE 32/1/44, tarla 
nr. 12, parcela nr. 
32/1/1/13, 32/1/1/14, 
nr.fisa cadastral 52707, 
53846 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, HMAX 
= 8,5 M 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

183 

34/11.08.2010 

Strada DS 1576, DE 119/4, 
nr.fisa cadastrala 3472, 
tarla 39, parcela 119/2/23, 
24, 26 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9 
pentru P+1+M 

184 

34/27.09.2007 

Strada  DE 26, tarlaua 8, 
nr. Topografic al parcelei 
23/1 LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -  1,0 
pentru P+1+M 

185 

34/29.09.2011 

Strada DE 42, nr.fisa 
cadastrala 50830, tarla 16, 
parcela 41/2/8, 41/2/9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 
30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+2E - 
0,9 

186 

34/30.09.2013 

Strada DE 40, tarlaua nr. 
21, parcela nr. 51/2/11, 
51/2/12, 51/2/13, nr.fisa 
cadastrala 1014, 549 

ANSAMBLU DE LOCUINTE 
SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
RHMAX = P+1E+M   
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187 

34/2009 

Strada DE 119/4, nr.fisa 
cadastrala 2109, 2155, 
3003, tarla 39, parcela 
119/3/18, 
119/3/20,22,23,24 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -  1,0 
pentru P+1+M 

188 

35/11.08.2010 

Strada DE 17, DE 26, nr.fisa 
cadastrala 2505/1, tarla 9, 
parcela 28/4 lot 1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9  

189 

35/22.08.2006 

Strada DE 111, tarlaua 38, 
nr.topografic al parcelei 
107/1/21 - 24 ANSAMBLU LOCUINTE  

zona 
rezidentiala - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1,1 
pentru P+1+M                 
zona servicii - 
P.O.T. - 60%, 
C.U.T. -  1,8 
pentru P+2 

190 

35/29.09.2011 

Strada DE 17, nr.fisa 
cadastrala 1813, tarla 8, 
parcela 23/14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 7,5M 

subzona 
locuinte  - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0,9 

191 

35/30.06.2009 

Strada DJ 401, nr.fisa 
cadastrala 1759, 1758, 
585, tarla 7, parcela 
22/4/1, 22/5/2, 22/3/10 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 35%, C.U.T.  - 
locuinte 
individuale - 
S+P+1+M - 1,0                                           
subzona servicii 
- spatii pentru 
comert, servicii 
si dotari sociale 
de interes 
public - P.O.T. - 
35% , C.U.T. - 
locuinte cu 
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spatii pentru 
comert, servicii 
si dotari de 
interes public - 
S+P+2 - 1,1 

192 

35/2012 

Strada DE 33, nr.fisa 
cadastrala 888/2/5/1,2, 
tarla 12, parcela 
32/1/1/1/2/5 lot 1,2 

DOUA LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M 
HMAX(CORNISA) = 8,5, 
ANEXA, UTILITATI 

Zona L - 
locuinte 
individuale - 
P.O.T. - 
30%,                                                           
Zona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 0,9 

193 

36/30.09.2013 

Strada DE 9, nr.fisa 
cadastrala 51070, 52948, 
tarla nr.5, parcela nr. 
18/1/21, 18/1/22 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE HMAX 
= 8,5 M 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

194 

37/14.07.2016 

Tarla nr. 11, parcela 31/5 
lot 5, numar cadastral 
60131 

LOCUINTA P+E+M, ANEXE 
SI UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9  

195 

37/24.04.2012 
si 
6/25.01.2012 

Strada DE 54, nr.fisa 
cadastrala 288, 2121, 
2175, tarla 22, parcela 
53/8, lot 1,2, 53/9 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+2 - 
0,9 
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196 

37/30.09.2013 

Strada DJ 401, nr.fisa 
cadastrala 773, tarla 7, 
parcela nr. 22/3/1, 22/3/2 
lot 1 

AMPLASARE STATIE 
ALIMENTARE GPL, 
SHOWROOM MATERIALE 
DE CONSTRUCTII CU 
SPATIU DEPOZITARE, 
ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 40%, 
C.U.T. -  0,9  

197 

38/27.09.2007 

Strada DE 9, tarlaua 5, 
nr.topografic al parcelei 
18/1/14 - 19 ANSAMBLU LOCUINTE  

zona 
rezidentiala - 
P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 0,9 
pentru P+1,                       
1,0 pentru    
P+1+M                            
zona 
multifunctional
a - P.O.T. - 60%, 
C.U.T. -  1,8 
pentru P+2 

198 

38/30.06.2009 

Strada D 111, nr.fisa 
cadastrala 2427, 1557, 
1558/1,2, tarla 38, parcela 
107/31,32,33 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 
35%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
S+P+1+M - 1,0 

199 

38/30.09.2013 

Strada DE 11/139, nr.fisa 
cadastrala 1220/2, tarla 3, 
parcela nr. 11/27, 11/28 

LOCUINTA SERVICIU P+1E, 
HMAX = 8M, SHOWROOM 
CU SPATII DEPOZITARE 
AFERENTE, SERVICII, 
ANEXE, UTILITATI 

P.O.T. - 40%, 
C.U.T. -  0,9  

200 

39/30.06.2009 

Strada DE 42, nr.fisa 
cadastrala 2570, 1423, 
1452, tarla 16, parcela 
41/2/25,26,27 

ANSAMBLU LOCUINTE  
P+1E+M, HMAX(CORNISA) 
= 11 M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -  1,0  

201 

39/2006 

Strada DJ 401, tarlaua 5, 
nr.topografic al parcelei 
18/2/1 - 14 ANSAMBLU LOCUINTE  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9 
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202 

40/26.06.2014 

Strada DE 44, tarla nr. 12, 
parcela 32/2/3, 
nr.cadastral 51474 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE, ANEXE SI 
UTILITATI, RHMAX = 
P+1E+M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9 

203 

40/30.06.2009 

Strada DE 42, DE 50, nr.fisa 
cadastrala/tarla 21, 
parcela 51/1/29 

ANSAMBLU LOCUINTE  
P+1E+M, HMAX(CORNISA) 
= 9 M 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -  1 mp 
ADC/ mp teren 

204 

40/2011 

Strada DE 40, nr.fisa 
cadastrala 2890, tarla 15, 
parcela 38/2/3 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

205 

41/10.11.2011 

Strada DE 42, nr.fisa 
cadastrala 1969, 1850, 
2616, 2521, tarla 20, 
parcela 49/1/10, 49/1/11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 10 M 

subzona 
locuinte - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - P+1+M 
- 0,9 

206 

41/22.09.2010 

Strada DE 58, nr.fisa 
cadastrala 397, 956 tarla 
25, parcela 59/1,2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  S+P+2E, 
HMAX(CORNISA) = 8,5 M 

zona de locuire 
- P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9,                                                          
zona de locuire 
- agrement - 
P.O.T. - 20%, 
C.U.T. - 0,5 

207 

41/26.06.2014 

Strada DE 19, DE 1576, 
tarla nr. 6, parcela 
21/1/33, nr.cadastral 3261 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9 
ADC/ mp teren 
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208 

42/11.08.2016 

Strada DE 111, tarla nr. 38, 
parcela 107/1/33, nr.cad. 
51631 

LOCUINTE INDIVIDUALE  
P+1E+M SI  FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI 

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

209 

42/22.09.2010 

Strada DE 32/1/44, nr.fisa 
cadastrala 3172, 2846, 
2836, tarla 12, parcela 
32/1/26,27,30,31,32 

ANSAMBLU LOCUINTE  
S+P+2E, HMAX(CORNISA) 
= 10 M 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -  0,9  

210 

61/2016 

Strada DE 17, DE 26/1, 
nr.cadastral 62078, 62074, 
52503, 51462, 52502, tarla 
nr. 8, parcela 23/16, 
23/17, 23/18, 23/18/1 19 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RHMAX = 
P+1E+M SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
ANEXE SI UTILITATI  

subzona L - 
locuinte 
individuale 
(izolate sau 
cuplate) - P.O.T. 
- 30%,                                                           
subzona L - 
locuinte 
individuale - 
C.U.T. - 
P+1E+M - 0,9 

211 

42/31.05.2012 

Strada DE 46/60, DE 655, 
nr. fisa cadastrala 2352, 
tarla 18, parcela 46/7/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+1+M 

212 

42/31.10.2007 
Strada DE 111, tarla 25, 
parcela 62/16,17 LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1.1 - pt 
P+1+m                      
H max- P+1+M 
(max 8.00-m 
cornisa, 12.00m 
coama)     

213 

43/30.06.2009 

Strada DE 50, DE 42, nr. 
fisa cadastrala 2062/1 lotul 
1 si 2062/2 lotul 2, tarla 
16, parcela 41/2/29 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, H MAX 
(CORNISA)= 11m 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1.0                          
H max- 
P+1E+M= 11.0 
m  
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214 

43/31.10.2007 
Strada DE 111, tarla 25, 
parcela 62/3,4,5 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1.1  PT 
P+1+M       
R HMAX = 8m- 
CORNISA, 12m- 
COAMA               

215 

43/11.08.2016 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 60985, tarla 12, 
parcela 32/2/28/29/30 

LOCUINTE INDIVIDUALE 
P+1E+M SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII SI 
UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

216 

44/11.08.2016 

Strada DE 111, nr. fisa 
cadastrala 61267, tarla 25, 
parcela 62/5 

LOCUINTE INDIVIDUALE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII SI UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

217 

45/20.12.2011 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 3132, tarla 16, 
parcela 41/1/7, 41/1/8/2, 
41/1/8/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
H MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+2E 

218 

45/25.11.2010 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 2845, tarla 12, 
parcela 32/1/44 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+2E (MAX 
CORNISA=8M) 

219 

45/30.06.2015 

Strada DS 1576, nr. fisa 
cadastrala 60936, tarla 55, 
parcela 2645/1 

2 LOCUINTE INDIVIDUALE 
CUPLATE P+M, UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
H MAX 
CORNISA= 5.5m 

220 

46/11.08.2016 

Strada DE 16, nr. fisa 
cadastrala 2773, tarla 11, 
parcela 31/8 

LOCUINTE INDIVIDUALE 
P+1E+M SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

221 

46/12.12.2006 
Strada DE 111, tarla 38, 
parcela 107/1/25-29 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX =P+2E 
(MAX 10 m) 
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222 

46/25.11.2010 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 2472/1-13, 
2472/17, 2679/2-4, 50355, 
tarla 21, parcela 51/2/7,8 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+1+M 
(MAX 8.50 m) 

223 

46/28.11.2007 
Strada DE 30 DE 33,tarla 
13, parcela 34/3-8 ANSAMBLU LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1,1 pt 
P+1+M/ 0.9 PT 
P+1                  
H MAX= P+1+M 
(MAX 8.5 M 
CORNISA SI 
12M COAMA) / 
P+1 (MAX 7.5 
M CORNISA SI 
10M COAMA)    

224 

47/25.11.2010 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 1045/2, 2945, 
tarla 12, parcela 
32/3/16,17,18 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+2E (MAX 
8.50 m) 

225 

48/25.11.2010 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 3286, 3184, 
3186, 2856, tarla 12, 
parcela 
32/1/1/24,25,26,27,28,29,
29/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+2E, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+2E 

226 

48/31.07.2017 

Strada DE 68, nr. fisa 
cadastrala 53738, tarla 36, 
parcela 103/38, 103/39 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ASIGURARE UTILITĂȚI, 
IMPREJMUIRI SI ANEXE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

227 

48/31.05.2018 

Strada DE 44, DE 39 nr. fisa 
cadastrala 64140, tarla 17, 
parcela 43/1/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE  
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, SPATII VERZI, 
ASIGURARE PARCARI, 
BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M  

228 

50/24.09.2009 

Strada DE 111, nr. fisa 
cadastrala 3278, tarla 38, 
parcela 107/1/3, 107/1/4  

ANSAMBLU LOCUINTE 
S+P+1E+M, H MAX 
(CORNISA)= 9m 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1                           
HMAX = 
S+P+1+M -MAX 
9M 

229 

50/25.11.2010 

Strada DE 114, nr. fisa 
cadastrala 2928, 2269, 
tarla 39, parcela 
119/3/29,30 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+1+M 
(8,50M) 
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230 
50/25.11.2010 
- bis 

Strada DE 114, nr. fisa 
cadastrala 2928, 2269, 
tarla 39, parcela 
119/3/29,30 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+1+M 
(8,50M) 

231 

50/12.08.2014 

Strada DE 38/5, nr. fisa 
cadastrala 59585, tarla 76, 
parcela 3701/3/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI, P+1E+M, 
HMAX=8,50m  

UTR L 
LOCUINTE- 
P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 , RH 
MAX=P+2 
(10M) 
SERVICII 
COMERT- P.O.T. 
- 45%, C.U.T. - 
1.3 , RH 
MAX=P+2 
(10M) 

232 

51/12.08.2014 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 52919, tarla 15, 
parcela 38/2/21 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI, P+1E+M, 
HMAX=8,50m  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

233 

52/27.12.2006 
Strada DJ 401, tarla 36, 38, 
parcela 103/1,2 107/1,2 LOCUINTE 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1                               
R HMAX 
=S+P+1  

234 

52/24.09.2009 

Strada DE 33, nr. fisa 
cadastrala/tarla 13, 
parcela 24/12, LOTURILE 3-
11  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
H MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. - 1.2                             
R HMAX 
=S+P+1+M  

235 

52/17.12.2013 

Strada DE 13, nr. fisa 
cadastrala 59127, tarla 14, 
parcela 36/2/1, 36/3, 36/4, 
36/5 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
UTILITATI RH MAX=P+2E, 
HMAX= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R PROP 
=P+1+M 

236 

53/17.12.2013 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 54028, tarla 17, 
parcela 43/1/20 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
UTILITATI RH MAX=P+2E, 
HMAX= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M  

237 

55/07.08.2012 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 52174, 52202, 
52305, tarla 12, parcela 
32/2/16, 32/2/16/1  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, H 
MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX =P+2E- 
max 10 m 
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238 

56/07.08.2012 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 51399, 51797, 
tarla 12, parcela 32/2/10, 
32/2/11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m- cornisa 
si 10.00 m la 
coama) 

239 

56/16.07.2018 

Strada DE 42, nr. fisa 
cadastrala 64063, 50646, 
50661, 50628, tarla 16, 
parcela 41/2/5, 41/2/6, 
41/2/7, 41/2/10, 41/2/11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 
SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

240 

57/07.08.2012 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 1307, 52513, 
tarla 21, parcela 51/2/20, 
51/2/21. 51/2/22, 51/2/23 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, H 
MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX =P+2E- 
max 10 m 

241 

57/09.10.2014 

Strada DE 119/4, DE 114, 
nr. fisa cadastrala 59238, 
tarla 39, parcela 119/3/28 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 7m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

242 

58/09.10.2014 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 59877, tarla 12, 
parcela 32/1/28, 32/1/29 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 7m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

243 

59/09.10.2014 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 51613, tarla 12, 
parcela 32/2/27 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 7m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m- 
CORNISA) 

244 

59/07.08.2012 

Strada DE 19, DS 1576, nr. 
fisa cadastrala 2950, 
52204, tarla 6, parcela 
21/1/21, 21/1/24, 21/1/25  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+2E ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, H 
MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX =P+2E- 
max 10 m 

245 

60/29.09.2016 

Strada DE 16, nr. fisa 
cadastrala 785, 2583, tarla 
11, parcela 31/23. 31/24 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 
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246 

61/30.11.2009 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 15840, tarla 15, 
parcela 38/4/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m- cornisa 
si 12.00 m la 
coama) 

247 

62/31.10.2017 

Strada DE 17, DE26/1, nr. 
fisa cadastrala 51459, 
51458, 51457, 51460, tarla 
8, parcela 23/15 LOT 
1,2,3,4 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ASIGURARE UTILITATI, 
IMPREJMUIRE SI ANEXE  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

248 

62/29.09.2016 

Strada DE 30, nr. fisa 
cadastrala 62765, 62394, 
62395, tarla 16, parcela 
696/1, 693 LOT 1,2, 694/2, 
694/3, 694/1, 694/4 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

249 

63/29.09.2016 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 62079, tarla 12, 
parcela 32/1/38, 32/1/39, 
32/1/40 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

250 

63/30.11.2009 

Strada DE 18/7, nr. fisa 
cadastrala 2877, tarla 5, 
parcela 18/7 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, H MAX 
(CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. -1 (pt 
p+1+m)                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m- cornisa 
si 12.00 m la 
coama) 

251 

64/31.10.2017 

Strada DE 9 , nr. fisa 
cadastrala 62482, 62732 , 
tarla 5 , parcela 18/1/35, 
18/1/37 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE, 
ANEXE ȘI ASIGURARE 
UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

252 

65/29.09.2016 

Strada DS 2142, nr. fisa 
cadastrala 62460 , tarla 23 
, parcela 1075/1, 1078/1, 
1077/1, 1076, 1078/1, 
1090/2, 1081 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30% 
(izolate sau 
cuplate), 45% 
(insiruite), 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 
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253 

66/24.12.2009 

Strada DE 55/2/33 , nr. fisa 
cadastrala 2565, 3049, 
2790 , tarla 23 , parcela 
55/2/2/10, 11, 17, 17/1, 
18, 20 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE S+P+1E+M, 
H MAX (CORNISA)= 8,5m 

SUBZONA 
LOCUINTE- 
P.O.T. - 30%, 
SUBZONA 
SERVICII- P.O.T. 
- 30% SUBZONA 
LOCUINTE- 
C.U.T. -0.9 
SUBZONA 
SERVICII- C.U.T. 
- 1      SUBZONA 
L-  R HMAX 
=S+P+1+M 
(8,50m) 
SUBZONA M- 
S+P+2E            

254 

66/29.09.2016 

Strada DS 1576 , nr. fisa 
cadastrala 62526, 51024, 
tarla 32, parcela 1575/2, 
1571/2, 1575/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M 
(8,50m) 

255 

67/24.12.2009 

Strada DE 109, nr. fisa 
cadastrala 2918 1-23, 
2984, 1661, tarla 38, 
parcela 107/6-11 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 35%, 
C.U.T. -1                           
R HMAX 
=P+1E+M (MAX 
8.0 m cornisa- 
12m coama) 

256 

67/29.09.2016 

Strada DE 9, nr. fisa 
cadastrala 51307, 51517, 
51316, 52226, 51626, tarla 
5, parcela 18/1/26, 
18/1/27, 18/1/28, 18/1/29 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M-
P+2E, FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
PARCARI, IMPREJMUIRE ȘI 
UTILITĂȚI    

257 

67/31.10.2017 

Strada DE 34/1, nr. fisa 
cadastrala 1854/3, tarla 
13, parcela 34/1, LOT 3 

3 LOCUINTE INDIVIDUALE, 
S+P+1E, AMENAJARE 
ACCES, CIRCULATII, 
PARCARI, IMPREJUMUIRE 
SI UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=S+P+1E (MAX 
8.0 m) 

258 

68/29.09.2016 

Strada DE 109, nr. fisa 
cadastrala 2985, 1542, 
tarla 38, parcela 107/12-
13, 107/14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M  

259 

69/17.12.2014 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 60125, 60186, 
tarla 17, parcela 43/1/13, 
43/1/14 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
UTILITATI P+1+M, H MAX 
(CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M  
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260 

69/24.12.2009 

Strada DE 38/3,DE 40, nr. 
fisa cadastrala 1530, tarla 
15, parcela 38/2/2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

261 

70/17.12.2014 

Strada DE 16, nr. fisa 
cadastrala 52646, 59253, 
tarla 4, parcela 15/2/25, 
15/2/26 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1+M, H MAX 
(CORNISA)= 9m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M H 
MAX 
(CORNISA)= 9m 

262 

70/24.12.2009 

Strada DS 2694/1 nr. fisa 
cadastrala 765, tarla 22, 
parcela 53/2/18 

ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, H MAX 
(CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 
0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

263 

70/29.09.2016 

Strada DE 7, DE 9, nr. fisa 
cadastrala 53877, tarla 2, 
parcela 8/1/21 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE RH 
MAX=P+1E+M, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M  

264 

71/17.12.2014 

Strada DE 32/1/44, DE 88, 
nr. fisa cadastrala 3067, 
2934, tarla 12, parcela 
32/1/1/19, 32/1/1/10 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1+M, H MAX 
(CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

265 

71/31.10.2012 

Strada DE 40, nr. fisa 
cadastrala 546, 2537, tarla 
21, parcela 51/2/14, 
51/2/15 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

266 

72/17.12.2014 

Strada DE 119/4, nr. fisa 
cadastrala 2906, tarla 39, 
parcela 119/3/11, 
119/3/12 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

267 

72/31.10.2012 

Strada DE 42, nr. fisa 
cadastrala 1992, 2517, 
tarla 20, parcela 49/1/25, 
49/1/26 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1+M, H 
MAX (CORNISA)= 8,5m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

268 

74/07.10.2015 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 1045/1, 60674, 
tarla 12, parcela 32/2/26, 
32/2/18 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

269 

74/17.12.2014 

Strada DE 70/1, DE 88, nr. 
fisa cadastrala 50856, tarla 
26, parcela 70/35, 70/36 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
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P+1+M, H MAX 
(CORNISA)= 8,5m 

=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

270 

75/07.10.2015 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 3066, 59032, 
53011, 3439, tarla 12, 
parcela 32/1/1/20, 21, 22, 
23 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (cornisa)=10m   

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

271 

75/17.12.2014 

Strada DE 46/6, nr. fisa 
cadastrala 36/1, tarla 18, 
parcela 46/5/1 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE P+2E, 
H MAX (CORNISA)= 10m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+2e\E (MAX 
10 m) 

272 

76/17.12.2014 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 1744, 2857, 
1412/2, 1412/1, 887, 
1968, tarla 12, parcela 
32/1/3, 32/1/4, 32/1/5, 
32/1/6, 32/1/7 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI P+1E+M, H 
MAX (CORNISA)= 7m 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                            
H MAX 
(CORNISA)= 10 
m 

273 

78/07.10.2015 

Strada DE 37, nr. fisa 
cadastrala 61455, 55308, 
55309, tarla 15, parcela 
38/1/8, 31/1/9 lot 1 si 2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (cornisa)=10m  ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII, 
UTILITĂȚI, POT max= 30%, 
CUT max=0.9, H max=8,5m 
la cornisa 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

274 

79/07.10.2015 

Strada DE 26/1, nr. fisa 
cadastrala 59994, tarla 20, 
parcela 49/1/18 49/1/21 
41/1/22 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, H 
MAX (cornisa)=10m  ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, ANEXE 
ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

275 

82/04.11.2015 

Strada DE 32/1/44, nr. fisa 
cadastrala 61268, tarla 12, 
parcela 32/1/33 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1+M, Rh MAX=8,50 m 
ȘI UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

276 

83/03.11.2016 

Strada DE 9, nr. fisa 
cadastrala 54152, 54157, 
1467, tarla 5, parcela 
18/1/38, 18/1/40. 18/1/41 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE Rh 
MAX=P+1E+M ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE , 
AMENAJARE CIRCULAȚII, 
ANEXE ȘI UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

277 

83/04.11.2015 

Strada DE 16, nr. fisa 
cadastrala 60982, tarla 11, 
parcela31/9, 31/10 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1+M, RHMAX=8,50m ȘI 
UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 
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278 

88/28.11.2017 

Strada DE 111, nr. fisa 
cadastrala 62208, 63531, 
tarla 38, parcela 107/25, 
107/26 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, PARCĂRI, 
ASIGURARE UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M  

279 

89/28.11.2017 

Strada DE 16, nr. fisa 
cadastrala 3255, tarla 11, 
parcela 31/27 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, 
ÎMPREJMUIRE, 
ASIGURARE UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1+M (MAX 
8.50 m) 

280 

90/28.11.2017 

Strada DJ 401, nr. fisa 
cadastrala 59993, tarla 7, 
parcela 22/3/4 

SPAȚII COMERȚ- SERVICII, 
ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI 

P.O.T. - 15%, 
C.U.T. - 0.15                        
R HMAX =P (H 
amx= 6.5m) 

281 

92/17.12.2015 

Strada DE 44, nr. fisa 
cadastrala 60975, 59132, 
tarla 12, parcela 32/2/31, 
32/2/32 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, 
ÎMPREJMUIRE, ANEXE ȘI 
UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9                           
R HMAX 
=P+1E+M  

282 

94/17.12.2015 

Strada DE 71, nr. fisa 
cadastrala 55305, 56951, 
51098, tarla 23, parcela 
55/3/20, loturile 1,2 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE ȘI 
FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, 
ÎMPREJMUIRE, ANEXE ȘI 
UTILITĂȚI  

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9  

283 

99/21.12.2016 

nr. fisa cadastrala 585/7, 
585/8, 585/9, 585/10, tarla 
7, parcela 23/3/10, loturile 
7,8,9,10 

MODIFICARE PUZ-ALIPIRE 
ȘI PARCELARE TEREN- 
LOCUINȚE INDIVIDUALE 
P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULAȚII, ANEXE ȘI 
UTILITĂȚI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 
HMAX(CORNISA
) = 8,5m 

284 

10/ 
11.05.2011 

nr. fisa cadastrala3491, 
3490, 50656, 50639, 2717, 
2449, tarla 3, 4, parcela 
11/ 67, 69-102, 104, 
15/1/25-32, 35-47 

ANSAMBLU REZIDENTIAL 
LOCUINTE INDIVIDUALE 
S+P+2E, Hmax (cornisa) = 
12m SI COLECTIVE 
S+P+3E+4E Retras, Hmax 
(cornisa) = 15 m, BIROURI, 
COMERT, SERVICII 
S+P+4e, H max (cornisa) = 
15m, PARC LOGISTIC, 
DEPOZITARE, AGREMENT 
S+P+1E, Hmax (cornisa) = 
15m, PARCARI, UTILITATI 

P.O.T. - 30%, 
C.U.T. - 0.9 
HMAX(CORNISA
) = 8,5m 
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285   

Str. -, nr. -, tarla 5, 
parcela 18/4/26, 

18/4/27, nr. cadastral 
65852, S: 9 993 mp 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - SUBZONA 
LOCUINTE 
INDIVIDUALE  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 
(8,50m); 
 Is - Zona de 
institutii publice 
si servicii de 
interes general:  
- P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,5m 

286   
Strada DJ 401, nr. cadastral 
505/4, 505/5, 1977/4, tarla 
3, parcela 11/24, lot 4, 
11/11/23 lot 4, S: 6 805 
mp si 150 mp drum de 
acces  

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII AUTO SI 

PIETONALE, SPATII VERZI, 
ASIGURARE PARCARI, 

BRANSAMENTE SI 
UTILITATI 

LOCUIRE 
INDIVIDUALA SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTA
RE - regim de 
construire - 
IZOLAT/ 
CUPLAT; H max. 
- P+1E+M (7,00 
m); P.O.T. - 
30%; C.U.T. - 
0.9 ACD/ mp; 

287   

Strada DE 40, nr. -, tarla 
T15, parcela 38/2/22, nr. 
cadastral 2164, S: 9 970 
mp; 

CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINTE INDIVIDUALE 

P+1E+M 

Li - SUBZONA 
LOCUINTE 
INDIVIDUALE  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 
(8,50m); 
 Is - Zona de 
institutii publice 
si servicii de 
interes general 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,5m 
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288   
Strada DE 119/4, nr. -,  
tarla T39, parcela 
P119/3/5,7, nr. cadastral 
3056, 3070, S: 19 846 mp; 

CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINTE INDIVIDUALE 

P+1E+M 

Li - SUBZONA 
LOCUINTE 
INDIVIDUALE  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 
(8,50m); 

289   

Str. -, nr. FN,  tarla 16, 
parcela 41/2/29, nr. 
cadastral 64640, S: 266 
mp; 

CONSTRUIRE LOCUINTA 
INDIVIDUALA P+M, PUT 
FORAT, FOSA SEPTICA, 
ANEXE, IMPREJMUIRE 

TEREN, RACORD UTILITATI 

3Ic - zona 
servicii, comert, 
depozitare 
industrie 
nepoluanta; 
- P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 1,0; H 
max. -11,00 m; 
Spatiu verde - 
30%; 

290   

Str. -, nr. -,  tarla 16, 
parcela 41/2/29, nr. 
cadastral 64640, S: 266 
mp; 

CONSTRUIRE LOCUINTA 
INDIVIDUALA P+M, PUT 
FORAT, FOSA SEPTICA, 
ANEXE, IMPREJMUIRE 

TEREN, RACORD UTILITATI 

3Ic - zona 
servicii, comert, 
depozitare 
industrie 
nepoluanta; 
- P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 1,0; H 
max. -11,00 m; 
Spatiu verde - 
30%; 

291   

Str.DE 32/1/44, nr. FN,  
tarla 12, parcela 
32/1/35,36, nr. cadastral 
64720, S: 17 430 mp; 

PUZ - ANSAMBLU 
LOCUINTE P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - Locuire 
individuala (cu 
permisivitati 
pentru institutii 
publice si 
servicii de 
interes 
general); 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - (10 
m); 
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292   

Str.DE 16, nr. -,  tarla 24, 
parcela 57/2/6, 56/2/7, nr. 
cadastral 61348, 63382, 
57962, S: 13 871 mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII AUTO SI 

PIETONALE, PARCARI, 
SPATII VERZI, 

IMPREJMUIRE TEREN, 
RACORD UTILITATI 

Li - Zona locuire 
individuala (cu 
permisivitati 
pentru institutii 
publice de 
servicii de 
interes general 
- Is) 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/mp; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50m; 
 Is - Zona de 
institutii publice 
si servicii 
- P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2 ACD/ 
mp; Rh. max. - 
P+1E+M; H 
max. - 8,50m; 

293   

Str.DE 63/30, nr. -, tarla 
25, parcela 63/1, 63/2, 
63/5, 63/6, 63/7, 63/9, 
63/10, 63/11, 63/11/1, 
63/12, 63/13, nr. cadastral 
64598, 54609, 64595, 
64596, 64625, 64606, 
62306, 53263, 56849, 
63034, 53307, 55626,  S: 
34 391 mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, ASIGURARE 

UTILITATI SI 
BRANSAMENTE 

L - Zona locuire 
individuala  
M - Zona mixta 
(locuire, 
comert, 
servicii); 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. max. - 
0.9 ACD/mp; Rh 
max. - P+2E;  

294   

Str.DE 9, nr. -, nr cadastral 
607655, 64464, 60778, 
3361, tarla 2, parcela 
8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, S: 
20 904 mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE,  

SPATII VERZI, PARCARI, 
ASIGURARE UTILITATI SI 

BRANSAMENTE 

L - Zona locuire 
si servicii 
complementare 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. max. - 
35% (locuire), 
60% (functiuni 
complementare
); C.U.T. max. - 
1,00 ACD/mp 
(locuire) 1,80 
ACD/ mp 
(functiuni 
complementare
); H max. - 
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P+1E+M 
(locuire), P+2E 
(functiuni 
complementare
);  

295   

Str.DE 49/3, nr. -, tarla 20, 
parcela 49/4/22, nr 
cadastral 2785, S: 21 244 
mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII AUTO SI 

PIETONALE,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 
(8,50m) H max. 
- 13,00m; 
 Is - Institutii 
publice, servicii 
de interes 
general:  
- P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,05 
pentru servicii; 
Rh. max. - 
P+1E+M; H 
max. la cornisa 
- 8,50 m, H 
max. 13,00 m; 

296   

Str. -, nr. -, tarla 79, 
parcela 3804/1, 3806, 
3804/1/1, nr cadastral 
64961, 64962, S: 778  mp; 

CONSTRUIRE LOCUINTA 
INDIVIDUALA P+1E+M SI 

UTILITATI 

Li - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/ mp; R h 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 
(9,00m)  
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297   

Str. DE 44, nr. -, nr 
cadastral 62501, tarla 17, 
parcela 43/1/15, S: 7 872  
mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE ACCES SI 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE,  

SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 

UTILITATI 

L - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/ mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50 
m; 
M - Zona mixta 
de locuire si 
servicii); 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,20 ACD/mp; 
Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. - 8,50 m;  

298   

Str. DE 47/3, nr. -, nr 
cadastral 1801, tarla 22, 
parcela 53/10, S: 7 000  
mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE ACCES SI 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE,  

SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 

UTILITATI 

L - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/ mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50 
m; 
M - Zona mixta 
de locuire si 
servicii; 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,20 ACD/mp; 
Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. - 8,50 m;  
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299   

Str. DE 49/3, nr. -, nr 
cadastral 1152, tarla 20, 
parcela 49/4/2, S: 19 662  
mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE ACCES SI 
PARCARI, CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE,  

SPATII VERZI, ASIGURARE 
BRANSAMENTE SI 

UTILITATI 

L - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/ mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50 
m; 
M - Zona mixta 
de locuire si 
servicii; 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,20 ACD/mp; 
Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. - 8,50 m;  

300   

Str. DE 9, nr. -, nr cadastral 
64827, tarla 2, parcela 
81/1/48, 49, 50, 51, 52, S: 
40 506  mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

L - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max.(la 
cornisa) - 8,50 
m; H max. - 
12,00 m; 
 Is - Zona de 
institutii publice 
si servicii de 
interes general 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max = 
12,00 m; 
V - Zona verde 
amenajata 
(spatii plantate, 
amenajari 
pentru sport) 
 - P.O.T. max - 
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40%; C.U.T. 
max. - 0,2; Rh. 
max. - P; H max 
= 3,00 m; 

301   

Str. -, nr. -, tarla 5, parcela 
18/5/28, nr cadastral 
2982, S: 5000  mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  

P+1E+M, AMENAJARE 
CIRCULATII, UTILITATI 

L - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ACD/ mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50 
m; 
M - Zona mixta 
de locuire si 
servicii; 
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,20 ACD/mp; 
Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. - 8,50 m;  

302   

Str. -, nr. -, tarla 16, 
parcela 41/1/27, 28, 29, nr 
cadastrale 3245, 56170, 
56199,  S: 20 000  mp; 

PUZ , CONSTRUIRE 
ANSAMBLU LOCUINTE  
P+1E+M SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE , 
AMENAJARE CIRCULATII SI 

UTILITATI 

Li - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
predominant 
Izolat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9 
ADC/ mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
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cornisa - 8,50 
m; 
 Is - Zona de 
institutii publice 
si servicii de 
interes general:  
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,2 ACD/mp; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. - 8,50 m 
la cornisa/ 
streasina;  

303   

Str. -, nr. FN, tarla 5, 
parcela 1815/10, 11, 12, 
13, nr cadastrale 2840, 
1117,  S: 18 193  mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 
REALIZARE ACCES, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
12,00 m; 
 Is - Zona de 
institutii publice 
de interes 
general:  
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,05; Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. la cornisa 
- 8,50 m; H 
max. 12,00 m; 
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304   

Str. -, nr. -, tarla 21, 
parcela 51/1/5, 6, nr 
cadastrale 1018/2, 2912, S: 
10 615,36  mp; 

CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINTE INDIVIDUALE 
P+1E+M SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE, 
REALIZARE ACCES, 

AMENAJARE CIRCULATII, 
BRANSAMENTE UTILITATI 

Li - ZONA 
LOCUIRE 
INDIVIDUALA  
 - regim de 
construire: 
Izolat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.90; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
12,00 m; 
 
Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
streasina - 
12,00m;  

305   

Str. De 40, nr. -, tarla T16, 
parcela P41/1/17, 
P41/1/18, P41/1/19, nr 
cadastral 59553, 63950, 
63230, S: 14 994,23 mp; 

PUZ ANSAMBLU 
LOCUINTE INDIVIDUALE 

(P+1E+M  si dotari 
complementare) 

Li - ZONA 
LOCUINTE 
INDIVIDUALE  
 - regim de 
construire: 
Izolat/ Cuplat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
12,00 m; 
 Is - Zona 
institutii publice 
si servicii de 
interes general:  
- P.O.T. - 40%; 
C.U.T. max. - 
1,2; Rh max. - 
P+1E+M; H 
max. la cornisa 
- 8,50 m; H 
max. 12,00 m; 
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306   

Str. DE 12, nr. -, tarla 3, 
parcela 11/117, 118, 119, 
120, 121, 122, nr cadastral 
62605, nr cadastral 60663, 
S: 36 124 mp; 

CONSTRUIRE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - Zona locuire 
individuala (cu 
permisivitati 
pentru institutii 
publice de 
servicii de 
interes general) 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; 

307   

Str. DE 32/1/44, nr. -, tarla 
12, parcela 32/1/7, 8, 9, nr 
cadastral 64739, S: 14 378 
mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li - Zona de 
locuire 
individuala (cu 
permisivitati 
pentru servicii 
de interes 
general si 
institutii 
publice) 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
streasina - 
12,00m;  
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
streasina - 
12,00m; 
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308   

Str. -, nr. -, tarla 68, 
parcela 3371, nr cadastral 
64613, S: 11 014 mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

 UTR Asu - Zona 
de prestari 
servicii agricole 
 - P.O.T. max - 
35%; C.U.T. 
max. - 0,8; 
 Li - Zona de 
locuire 
individuala 
- P.O.T. - 35%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
35%; C.U.T. 
max. - 0,96; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

309   

Str. DE 49/3, nr. -, tarla 20, 
parcela 49/4/9, 10, 11, 12, 
nr cadastral 55482, 55461, 
2812, 65027, 1864, S: 44 
643 mp; 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

 Li - Zona de 
locuire 
individuala  (cu 
permisivitati 
pentru servicii 
de interes 
general si 
institutii 
publice) 
 - regim de 
amplasare pe 
parcela - Izolat; 
- P.O.T. - 30%; 
C.U.T. - 0.9; Rh 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; Hmax. 
Streasina - 
12,00m; 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
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35%; C.U.T. 
max. - 0,96; Rh. 
max. - P+1E+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m; H max. 
streasina - 
12,00m; 

310   

Str.-, nr.-, tarla 16, parcela 
41/1/25,26, nr. Cad. 
64480, 65280, S:20.000 
mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI,  SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;   
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311   

Str.-, nr.-, tarla 23, parcela 
55/2/2/22,23, nr. Cad. 
68243, 68244, S:14.965 
mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

312   

Str.-, nr.-, tarla 3, parcela 
11/128 nr. Cad. 64297, 
64298, S:13.000 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE 

L-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 35%; 
C.U.T.- 1; Rh 
max. - P+1+M; 
H max  - 8.50m 
 
 V3 -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
20%; C.U.T. 
max. - 0,5; Rh. 
max. - P+1; H 
max. - 6,50 m;  
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313   

Str.DE 119/4, nr.-, tarla 5, 
parcela 18/8/29. 30, lot 1, 
lot 2,  nr. Cad. 787/1, 
S:12.390 mp. 

 ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M  

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

314   

Str.DJ 410 A, nr.-, tarla 36, 
parcelele 103/25, 103/26, 
nr. Cad. 54200, 53747, 
S:10.010 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE  
P+1E+M SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII 

AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  (cu 
permisivitati 
pentru institutii 
publice si 
servicii de 
interes general) 
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 35%; 
C.U.T.-1.05; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 7,00m; 
H max la coama 
10, 00 m 

315   

Str.DE 109, nr.-, tarla 38, 
parcela 107/1,2,4  nr. Cad. 
65262, 65261, 60263, 
S:24.965 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE  
P+1E+M SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  (cu 
permisivitati 
pentru institutii 
publice si 
servicii de 
interes general) 
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
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-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0,9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8,50 

316   

Str.DE 12, nr.-, tarla 4, 
parcela 15/1/17,18 nr. 
Cad. 64719, S:10.017 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII SI 
BRANSAMENTE UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

317   

Str.DE 16, nr.-, tarla 4, 
parcela 15/2/7,8,9 nr. Cad. 
64712, S:15.104 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII SI 
BRANSAMENTE UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
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H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

318   

Str.Doinei, nr.-, tarla T81, 
parcela P3941/1, LOT 1 nr. 
Cad. 340/1, S:600 mp. 

SPATIU COMERCIAL 
S+P+2E, BIROUEI, ANEXE 

SI UTILITATI   

UTR 1 - locuinte 
individuale 
--P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,08; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  

319   

Str.DE 70/1, nr.-, tarla 26, 
parcela 70/10,11,12,13 nr. 
Cad. 65106, S:29.059 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE  
INDIVIDUALE P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 
 
 Is -  institutii 
publice si 
servicii de 
interes general; 
 - P.O.T. max  -  
40%; C.U.T. 
max. - 1,2; Rh. 
max. - P+1+M; 
H max. la 
cornisa - 8,50 
m;  
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320   

Str.DE 12, nr.-, tarla 2, 
parcela P 11/112,113, 114 
nr. Cad. 65140, 53717, 
64626, S:20.000 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M, 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

AMENAJARE CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 

321   
Str.DE 12, nr.-, tarla 3, 
parcela11/125, 11/126, 
11/127, nr. Cad. 
65119,59628, 53703,  
S:23.721 mp. 

ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE  P+1E+M SI 

FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, 

CIRCULATII PIETONALE SI 
CAROSABILE, ASIGURARE 

UTILITATI SI 
BRANSAMENTE 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 8.50m 

322   

Str.DE 49/3, nr.-, tarla 20, 
parcela 49/2/17, nr. Cad. 
734,  S:27.700 mp 

INTRODUCERE TEREN IN 
INTRAVILAN SI LOTIZARE 

TEREN IN VEDEREA 
CONSTRUIRII DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE, 
AMENAJARE CIRCULATII 

AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - P+1+M; 
H max la 
cornisa - 9.00m 

323   

Str.-, nr.-, tarla 6, parcela 
21/1/42, 21/2/1, 21/2/2, 
21/2/3 nr. Cad. 65764,  
S:19.790 mp 

INTRODUCERE TEREN IN 
INTRAVILAN, LOTIZARE 
PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINTE INDIVIDUALE, 
AMENAJARE CIRCULATII 

AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN, 

RACORD UTILITATI 

Li-Zona de 
locuire 
individuala  
-regim de 
amplasare pe 
parcela-Izolat; 
-P.O.T. - 30%; 
C.U.T.-0.9; Rh 
max. - 
S+P+1+M; H 
max la cornisa - 
9.00m 

 


