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CM – ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA A ORASULUI TASNAD: zona mixta
continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale,
tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, restaurante, loisir), activitati
productive mici, nepoluante si locuinte.
Zona polifunctionala centrala este alcatuita din doua zone principale :
CM - ZONA CENTRALA DIN EXTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI.
C L1 – UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt situate
in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L2 – UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L3 – UTR locuinte individuale si colective din enclavele neconstruite din zona centrala care
sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CV1a – UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C V1b – UTR amenajari sportive din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS1 - UTR unitati socio-culturale situate din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
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C IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS4 – UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP –ZONA CENTRALA DIN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI:
CP L1 – UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 – UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a – UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS4 – UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice

M- ZONE MIXTE :
M1 – UTR functiuni mixte: servicii, comert si locuinte
M2 – UTR cu functiuni mixte de recreere : case de vacanta, structuri primire(pensiuni, moteluri) si
locuinte, cu preponderenta spatiilor plantate.
M3 - UTR functiuni mixte : zona de agrement strand termal

L - ZONA DE LOCUIT
L 1 - UTR locuinţe individuale şi colective mici si medii, cu maxim P+2 niveluri, din tesutul urban
existent
L2 - UTR locuinţe individuale şi colective mari, cu maxim P+4 niveluri, situate în noile extinderi
sau în enclavele neconstruite
L 3 - UTR locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola;

A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE
A1 - UTR activitati de productie si de depozitare, compatibile cu zonele de locuit:
A2 - UTR activitati industriale si de depozitare nepoluante, desfasurate in constructii industriale
mari, care necesita suprafete mari de teren.
A 3 - UTR activitati agrozootehnice
IS – ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII :
IS 1 – UTR unitati socio-culturale
IS 2 – UTR unitati comerciale si servicii
IS 3 – UTR unitati de invatamant
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V - ZONA SPATIILOR VERZI
V 1 - Spatii verzi publice cu acces nelimitat :
V 1a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice);
V 1b - Amenajari sportive;
V 2 - Spatii verzi pentru agrement:
V 3 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor umede;
V 4 - Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
V 5 - Fasii plantate de protectie sanitara.
V 6 – Fasii plantate de protectie impotriva alunecarilor de teren

S - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

T - ZONA TRANSPORTURILOR
T 1 - UTR transporturi rutiere:
T 2 - UTR transporturi pe cale ferata;
G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA
G 1 - UTR constructiil si amenajari izolate pentru statia de transfer;
G 2 - UTR cimitire:
TE - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE MAJORE.
EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN :
EX1 – zona rezervata traseelor drumurilor publice si a zonelor de protectie aferente
acestora
EX1a – zona rezervata traseului drumului expres
EX1b – zona rezervata pentru traseul drumului de centura
EX2 - zone de protecţie pentru vestigiile arheologice
EX3 - zone rezervate terenurilor agricole
EX4 - zone rezervate terenurilor forestiere

ANEXE :
1. CONDIŢII
DE
PROTECŢIE
A
REŢELELOR
TEHNICO-EDILITARE
SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR
2. CADRU LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
3. MĂSURI PENTRU PROTECŢIA SURSELOR DE APE SUBTERANE - TĂȘNAD
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ŞI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORAȘULUI TĂȘNAD, JUDETUL SATU MARE

I - PRESCRIPTII GENERALE
1. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General al
orașului Tasnad.
1.2. Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliează prevederile referitoare la modul de utilizare
a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a construcţiilor in intravilanul localitatii.
1.3. Prezentul regulament are caracter operaţional şi este opozabil în justiţie.
1.4. Prevederile prezentului regulament vor fi în permanență corelate cu evoluția legislației cu caracter
general și cu cea a legislației de specialitate. Aplicarea prevederilor trebuie să asigure corelarea
intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea
interesului public.
1.5. În baza prevederilor Planului Urbanistic General, autorizațiile de construire se emit direct pentru
zonele pentru care exista reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor, cuprinse în
Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia. În cazul în care prin cererea pentru emiterea
certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate
pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții
o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
a) sa respinga în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism
aprobate;
b) sa condiționeze autorizarea investiției de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica
locala competenta a unui plan urbanistic zonal;
c) sa condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a
unui plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai
în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si
aprobat, dupa caz, conform competenței.
d) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu
e) sa permita întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fara elaborarea unei
documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcela în cadrul unui front preexistent, în care
cladirile de pe parcelele adiacente au acelasi regim de înalțime cu cel solicitat.
2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.
- Plan urbanistic General al Orașului Tășnad.
- Strategia de dezvoltare a orașului Tășnad.
- Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului:
o Secţiunea I – Căi de comunicaţie, Legea nr.71/1996
o Secţiunea a II-a – Apa, Legea nr.171/1997
o Secţiunea a III-a – Zone protejate, Legea nr.5/2000
4

o Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, Legea 351 / 2001 şi 100 / 2007
o Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Legea nr.575/2001
o Secţiunea a VI-a – Zone cu resurse turistice, 2008
3. CONDIŢII DE APLICARE.
3.1 Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluţia
legislaţiei cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
3.2 Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliează prevederile referitoare la modul de utilizare a
terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a construcţiilor în intravilanul Orașului Tășnad și
cuprinde prevederi și pentru terenurile din extravilan.
3.3. Prezentul regulament are caracter operaţional şi este opozabil în justiţie. Prevederile sale permit
autorizarea directă, cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale, în care se impune elaborarea unor
Planuri Urbanistice Zonale.
Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de
construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.
Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:
 modificarea regimului de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de
utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi
distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
materialele admise – se realizează în baza întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal.
 Planul urbanistic de detaliu are caracter exclusiv de reglementare specifică pentru o parcelă în
relaţie cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior,
ci doar poate detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea
arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. PUD-ul reglementează retragerile faţă de
limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesele auto şi pietonale, conformare arhitecturalvolumetrică, modul de ocupare a terenului.
3.4. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe lângă
prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care
stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru
anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile
pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a
mediului, de protecţie faţă de riscurile naturale de inundaţii ori alunecări de trenuri, pentru protejarea şi
conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor
arheologice.
3.5. Se pot emite autorizații de construire si fara documentații de amenajare a teritoriului si de urbanism
aprobate, pentru:
a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel,
cu condiția menținerii aceleiasi funcțiuni, a suprafeței construite la sol si a volumetriei acestora;
a1) lucrari de supraetajare a cladirilor cu înca un nivel, o singura data, în suprafața de maximum 20%
din suprafața construita desfasurata a cladirilor, cu condiția situarii acestora în afara zonelor construite
protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor, dupa caz
a2) lucrari de extindere a cladirilor sociale, de învațamânt, de sanatate, de cultura si administrative
aparținând domeniului public si privat al statului si unitaților administrativ-teritoriale, daca extinderea se
încadreaza în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG
sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare.
a3) schimbarea folosinței construcțiilor existente, daca noua folosința corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic
zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;
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b) lucrari de reparare privind cai de comunicație, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara
modificarea traseului si, dupa caz, a funcționalitații acestora;
c) lucrari de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajari de spații verzi, parcuri si gradini
publice, piețe pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spațiilor publice;
d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare în vederea efectuarii
studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor
exploatari;
e) organizarea de tabere de corturi.
4. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR
4.1. Conditiile pe care o parcela trebuie sa le indeplineasca pentru a fi construibila vor fi detaliate in
capitolele de mai jos pentru fiecare zona functionala si UTR aferente si vor face referire la urmatoarele
aspecte:
 posibilitate de acces la drum public sau privat;
 suprafaţă minimă a parcelelor pentru a fi construbile
 front minim la strada;
 raportul dintre latimea si adancimea parcelei;
 unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei
4.2. Este permisă divizarea unui lot în maximum doua parcele alăturate care să îndeplinească condiţiile
de construibilitate; împărţirea lotului în 3 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui P.U.Z
parcelare conform legii.
4.3. Orice interventi asupra monumentelor istorice sau a interventiilor sau constructiilor noi in limita
zonei protejate instituite prin prezentul PUG pot fi realizate doar dupa aprobarea PUZ cu avizul
Direcției pentru Cultură, cu excepțiile prezentate în prezentul regulament.
5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE
REFERINŢĂ.
5.1. Zona functionala este o parte a teritoriului unei localitati, in care, prin documentatia de
amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona
functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona
activitatilor industriale, zona spatii verzi, etc). Zonificarea functionala este actiunea de impartire a
teritoriului in zone functionale.
5.2. Unitatea teritoriala de referinta (UTR) subdiviziune urbanistica a teritoriului unitații
administrativ - teritoriale, delimitata pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate funcționala si
morfologica din punct de vedere urbanistic si arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistica
omogena. UTR se delimiteaza, dupa caz, în funcție de relief si peisaj cu caracteristici similare, evoluție
istorica unitara într-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosințe de
aceeasi natura a terenurilor si construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar
5.3. Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR), s-a făcut
conform planşei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.
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5.3. Structura continutului Regulamentului Local de Urbanism:
Fiecare dintre subzonele si unitatile teritoriale de referinta - UTR fac obiectul unor prevederi organizate
conform urmatorului continut:

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2
ARTICOLUL 3

UTILIZARI ADMISE
UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
UTILIZARI INTERZISE

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4
ARTICOLUL 5
ARTICOLUL 6
ARTICOLUL 7
ARTICOLUL 8
ARTICOLUL 9
ARTICOLUL 10
ARTICOLUL 11
ARTICOLUL 12
ARTICOLUL 13
ARTICOLUL 14

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,
DIMENSIUNI)
AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE
ACEEASI PARCELA
CIRCULATII SI ACCESE
STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
IMPREJMUIRI

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
ARTICOLUL 16
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

II – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ
1.
ZONE PROTEJATE – REGLEMENTARI:
1.
Autorizarea lucrărilor de construire, desfiinţare şi orice alt tip de intervenţii în zonele cu
patrimoniu arheologic şi zonele de protecţie ale acestora, reperate şi marcate pe planşele prezentului PUG
se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcției Județene pentru Cultură.
2.
În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător (ca urmare a factorilor
naturali sau a acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică) se instituie, în vederea cercetării şi
stabilirii regimului de protejare, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice şi zonele cu potenţial
arheologic.
3.
În cazul zonelor cu potenţial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea
înregistrării şi valorificării ştiinţifice a acestora;
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4.
Săpătura arheologică şi activităţile întreprinse asupra patrimoniului arheologic se
efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de Direcția Județeană pentru Cultură, în
condiţiile legii;
5.
Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic
prioritar şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile
emise de Direcția Județeană pentru Cultură, în condiţiile legii;
6.
Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face obiectul cercetării este protejat
ca sit arheologic, conform legii;
7.
În zonele de protecție a monumentelor istorice care sunt lăcașuri de cult este interzisă
desfășurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfășoară serviciul religios, a unor
manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării
serviciului religios. Prin excepție, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute mai sus, cu acordul
autorității religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu impieteze asupra desfățurării
serviciului religios.
8.
Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor
de conservare.
9.
Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor din zona lor de
protecție, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile
stabilite prin legea 422/2001.
10.
Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea, precum și degradarea monumentelor
istorice sunt interzise și se sancționează conform legii.
11.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului
emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii și Cultelor.
12.
Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la
intervențiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor și
cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
13.
Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care
se află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza
avizului Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii și Cultelor și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

2.

ZONE DE SIGURANTA SI PROTECTIE SANITARA:
1.
Se vor respecta prevederile OMS 119/2014, actualizat 2018
2.
Se vor respecta zonele de protecţie sanitară între teritoriile protejate (zone de locuit, zonele
de odihnă, zonele social-culturale etc.) şi unitățile agricole, agro-zootehnice şi industriale sau o serie de
unităţi care pot polua factorii de mediu sau pot produce disconfort şi unele riscuri sanitare ( cimitire, staţie
de epurare etc.) în conformitate cu OMS 119/2014, actualizat 2018.
3.
Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor
sanitare se face numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică.
3. ZONE DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU INFRASTRUCTURA TEHNICĂ:
Zona de protecție la liniile electrice coincide cu zona de siguranță.
1.
Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
capacităţilor energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat şi completat cu Ordinul ANRE
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nr.49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a liniilor electrice aeriene este de : 12 m din ax
pentru LEA 20kV, 20 m din ax pentru LEA 110 kV.
2.
Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecţie este delimitată de conturul
fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia la sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, cabine de
secţionare îngrădite, zona de protecţie este delimitată de îngrădire, pentru posturi de transformare, cabine
secţionate îngrădite, zona de protecţie este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă cu câte 0,2 m pe fiecare
latură; pentru posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranţă este extinsă în spaţiu
delimitat la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie.
3.
Pentru magistralele de gaze naturale, zona de siguranță este de 20 de metri din ax – cu
interdicție de construire, iar zona de protecție este de 200 de metri ax – în care în vederea construirii este
necesar avizul Transgaz
4.

ZONE CU RISC NATURAL
1.
Autorizarea construcțiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția celor care au
drept scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/1996
Art.10 Expunere la riscuri natural), până la realizarea studiilor și lucrărilor care să conducă la eliminarea
acestor riscuri. În sensul prezentului regulament, prin zone de risc natural se înțelege alunecări de teren,
zone inundabile, zone cu risc antropic.
2.
Zonele cu riscuri naturale sunt identificate pe planșele anexă la P.U.G.
5.

CAI DE COMUNICATII:
1. Străzile propuse în noile enclave sau extinderi cu locuinţe individuale vor fi minimim de categoria
a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se
prelungi şi se vor amenaja ca nişte fundături
2. Străzile noi propuse ce leagă două străzi existente vor prelua caracteristicile categoriei superioare
cu care au tangenţă, cu condiţia ca parcelarul şi fondul construit existent să permită acest lucru.
3. Executarea lucrărilor edilitare ce afectează suprafaţa străzilor (carosabil şi trotuar) se vor aproba
doar cu condiţia, ca la terminarea acestora să se refacă sistemul rutier (stratificaţie, grosime stratificaţie şi
tip de îmbrăcăminte) identic cu cel existent la începerea lucrărilor
4. Trotuarele la străzile din localitate sunt de regulă, separate de partea carosabilă printr-o fâşie liberă
rezervată pentru amplasarea pomilor, a instalaţiilor subterane, a stâlpilor de iluminat şi de telecomunicaţii.
6. Artera de circulaţie cu traseu înfundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m şi va fi
prevăzută la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculeor, cu raza de minim 6,00m
7. Se vor face demersurile de realizare a străzilor noi propuse în cadrul P.U.G., pe traseul acestora
fiind interzise orice alte lucrări de construire.
8. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
9. La înființarea de noi străzi și la reabilitarea străzilor la care lățimea drumului permite, se vor
introduce piste pentru biciclişti. Se recomandă separarea fizică a pistelor pentru biciclişti faţă de partea
carosabilă, prin vegetaţie, borne, rigole, borduri etc.
10. Sunt interzise orice alte lucrări de construire în culoarul rezervat realizării drumului express, cu
excepția lucrărilor aferente realizării acestuia.

6.

DREPTUL DE PARCELARE:
1. Prin parcelare se înţelege operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea în
4 sau mai multe parţi alăturate a uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în
scopul de a fi sau nu înstrăinate prin cedări, concesionări sau vânzări a loturilor rezultate; (art.30 R.G.U)
2. Se înţelege prin parcelă, suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un
amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai
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multor proprietari, în indiviziune; (Legea 7/1996 și Norme tehnice de introducere a cadastrului general
aprobate cu Ordinul MAP 534/2001, actualizate)
3. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru cladiri pe o parcelă, constituind un singur trup,
este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor, ca o parcelare, în sensul celor prevăzute
anterior;
4. Proprietarii suprafeţelor de teren pe a căror întindere se pot construi patru sau mai multe locuinţe
sau clădiri de orice natură, respectand prevederile prezentului regulament, au dreptul să le parceleze.
Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în reglementarile legale, dispoziţiilor
prezentului regulament .

DISTANTE MINIME SI FORMA PARCELELOR:
Pentru ca o parcelă să poată fi construibila trebuie sa indeplineasca anumite cerinte privind suprafaţa,
deschiderea la stradă şi adâncimea (prevazute mai jos); fiecare condiţie de minimum se va considera
separat pentru fiecare dimensiune, cât şi pentru suprafeţe, ele trebuind să fie respectate simultan.
- FRONT LA STRADĂ de minimum 8,0 m pentru clădiri înşituite şi respectiv de minimum 12,0 m
pentru clădiri izolate sau cuplate;
- SUPRAFAŢA minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv de minimum 200
mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
- ADÂNCIMEA PARCELEI să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.
Prezentul regulament stabileste distantele minime si formele parcelelor construibile diferentiat, pe
categorii de funtiuni.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA CUPRINSE IN INTRAVILAN:
CM – ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA :
Zona mixta continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii
manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, restaurante, recreere),
activitati productive mici, nepoluante, locuinte individuale si colective.
CM – ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA A ORASULUI TASNAD :
GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI
Zona centrala reprezinta teritoriul in care sunt concentrate cele mai importante institutii
administrative si sociale, culturale, cele doua monumente istorice, unitati comerciale si servicii cu profil
specializat, amenajari variate de spatii verzi si pietonale, locuinte, constituind cadrul ambiental
reprezentativ cel mai frecventat de locuitorii orasului.
Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie. Contine functiuni si echipamente cu caracter de
centralizare si reprezentativitate, polarizatoare ale interesului public la nivel local.
Zona centrala a orasului este delimitata de strazile Mihail Sadoveanu (nord), Campului (est)
Rozelor (sud), aproximativ 50 metri vest fata de strazile Biro Layos si Infratirii (vest), si reprezinta 6.51%
10

din intravilanul propus. – vezi plansa de Reglementari urbanistice – Unitari Teritoriale de Referinta. Zona
centrala are o suprafata de 50.70 ha, din care : 11.39 ha (22.46%) suprafata ocupata de institutii publice si
servicii, 2.37 ha (4.67%) de spatii verzi si sport, 2.35 ha (4.64%) suprafata destinata circulatiei carosabile si
34.35 ha (67.75 %) zona destinata locuintelor.
Zona centrala este traversata de la nord la sud de drumul national DN 1F de la strada Infratirii pana
la intersectia strazii Campului cu Livezilor. Circulatia pietonala se desfasoara pe trotuarele existente de-a
lungul strazilor.
Aspectul arhitectural urbanistic al zonei nu este unitar si omogen, frontul vestic este valoros, dar
interventiile in aceasta zona nu au dus la imbunatatirea imaginii de ansamblu.
Dintre cele mai importante institutii publice existente in zona mentionam : primaria, trei biserici,
muzeu, camin cultural, hotel, scoala generala, farmacie, stomatologie ;
Zona centrala se compune din doua subzone principale:
CM - Zona centrala din exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice, care cuprinde
urmatoarele UTR-uri.
C L1 – UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt situate
in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L2 – UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L3 – UTR locuinte individuale si colective din enclavele neconstruite din zona centrala care
sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CV1a – UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C V1b – UTR amenajari sportive din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS1 - UTR unitati socio-culturale situate din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS4 – UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP –Zona centrala din interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice, care cuprinde
urmatoarele UTR-uri:
CP L1 – UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 – UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a – UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
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CP IS4 – UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
Pentru zona de protectie a monumentelor istorice, s-a instituit interdictie temporara de
construire pana la elaborarea, (in conformitate cu reglementarile P.U.G.), a unui Plan Urbanistic
Zonal stabilit conform plansei de UTR (PUZ1), cu următoarele excepții :
Sunt admise următoarele intervenții în zona de protecție a monumentelor fără PUZ, dar cu
avizul Direcției pentru Cultură :
- lucrari de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel
- lucrari de modernizare și extindere a clădirilor existente, daca acestea se încadreaza în prevederile
prezentului regulament local de urbanism. Extinderile pe verticală într-un front continuu de clădiri
înșiruite sau inserția unei noi clădiri în urma desființării unei clădiri existente, se va realiza pe baza
de PUD, cu prezentarea desfășurării frontului și relația cu vecinătățile.
- schimbarea folosinței construcțiilor existente, daca noua folosința corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism
- lucrari de reparare, modernizare privind cai de comunicație, dotari tehnico-edilitare si altele
asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a funcționalitații acestora;
- lucrari de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, lucrări de artă, amenajari de spații verzi,
parcuri si gradini publice, piețe pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spațiilor publice;
- lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare în vederea
efectuarii studiilor geotehnice.
- Lucrări de desființare.
PUZ ul pentru zona de protecție a monumentelor se va elabora pentru stabilirea unui
regulament de urbanism unitar și detaliat, care va preciza la nivel de parcelă care sunt tipurile de
intervenții permise, posibilitatea de inserții de clădiri noi, identificarea clădirilor parazitare,
cromatica la nivel de imobil, regulament unitar de publicitate, și altele conform legii în vigoare.
Pentru zona centrală din exteriorul zonei de protecție a monumentelor istorice se aplică
aceleași prevederi de mai sus privind tipurile de intervenții permise fără PUZ cu mențiunea că nu se
va solicita avizul Direcției pentru Cultură. La fel și pentru această zonă, este obligatorie elaborarea
PUZ pentru stabilirea unui regulament de urbanism unitar și detaliat, care va preciza la nivel de
parcelă care sunt tipurile de intervenții permise, posibilitatea de inserții de clădiri noi, identificarea
clădirilor parazitare, cromatica la nivel de imobil, regulament unitar de publicitate, și altele conform
legii în vigoare.

CM - ZONA CENTRALA DIN EXTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
CL1+CL2 :
– locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare: unităţi de interes public,
administrative, financiar-bancare, comerciale (de capacitate redusă), de cult, de învaţământ, de educație,
sociale, de cultură, de sănătate, structuri de primire turistică, servicii, cabinete individuale, spaţii verzi
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publice amenajate, spații verzi de protecție, mobilier urban, locuri de joacă, construcţii şi amenajări
sportive;
- Echipamente tehnico- edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), spatii verzi, locuri de joaca
- Functiuni de interes public la parterul cladirilor
CL3 – Locuinte individuale si colective
- Functiuni administrative, functiuni financiar-bancare, functiuni comerciale cu caracter intraurban,
functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de învatamant, functiuni de sanatate, functiuni sportive,
functiuni de turism cu caracter intraurban, functiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinte,
servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de
locuinte.
- Echipamente publice aferente zonei de locuit
- Echipamente tehnico- edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje la sol(exclus garaje individuale), spatii verzi, locuri de joaca
- Functiuni de interes public la parterul cladirilor

CV1a: Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :
- spatii plantate, scuaruri
- circulatii pietonale
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;

CV1b: Sunt admise amenajari pentru practicarea sportului
- terenuri de sport
- sali pentru antrenament
- sali de competitii sportive (specializate sau polivalente)
- loisir in spatii acoperite;
- patinoare, popicarii

CIS 1: - constructii de cult: lacasuri de cult
- constructii de cultura: biblioteci, muzee, case de cultura, teatre, expozitii, sali de reuniune,
cinematografe, sali polivalente, centre si complexe culturale.

CIS2: - constructii comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata
agroalimentara, servicii, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de turism
- constructii financiar-bancare: sedii de banci, filiale, sedii de societati de asigurari
- constructii de sanatate: spital general, spital de specialitate, dispensare, stomatologii, farmacii,
centre de recoltare, crese speciale
CIS3: - constructii de invatamant: invatamant prescolar - gradinite, scoli primare, gimnaziale, licee, scoli
postliceale, profesionale, invatamant superior.
CIS4: - constructii administrative: sedii primarii, sedii de partide, sedii de servicii descentralizate in
teritoriu al ministerelor si ale altor organe de specialitate, sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii
nonguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de politie, pompieri, jandarmerie, etc
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ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
CM:
-

Activitatile productive existente vor putea functiona pana la reconversia acestora in zone
functionale stabilite prin P.U.G.

CL2+CL3:
Se admit schimbari de destinatie la apartamentele din blocuri, cu acordul tuturor locatarilor, doar
pentru urmatoarele activitati:
- prestari servicii profesionale: birouri de avocatura, calculatoare, proiectare, etc
- se admite amplasarea de chioscuri pentru vanzare reviste, bauturi racoritoare, alimente, în cartierele
mari de blocuri numai pe baza de PUD aprobate si cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 40 mp.
CIS1+CIS2+CIS3+CIS4:
- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
Se interzic urmatoarele utilizari:
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)
CM :
- front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate
sau cuplate; suprafața minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de
minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
- in cazul locuintelor colective suprafata minima a unei parcele pentru a fi construibila trebuie sa fie
800 mp, iar deschiderea minima a parcelei sa fie 20 metri
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
CM :
- Clădirile se vor amplasa la aliniament, conform tipologiei de amplasare a construcțiilor în zonă.
- În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin trei
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
CM :
- clădirile se vor retrage față de limitele de proprietate în mod obligatoriu conform Codului Civil,
respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre, respectiv
minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai cu acordul
vecinului.
- în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan
numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura
opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă de 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe
ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
- În toate situațiile, se va respecta o retragere față de limita de proprietate posterioară de cel puțin 5
m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
CM :
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
CM - cu urmatoarele conditionari sau conform PUZ:
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri latime
dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate, cu conditia ca lungimea accesului pana la intrarea pe parcela sa nu
depaseasca 25 metri;
- in cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un
pasaj dimensionat, astfel incat sa permita accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta
dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30.0 metri.
- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul
programului de functionare precum si pentru pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap
sau cu dificultati de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
CM : - stationarea autovehicolelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite
numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
- locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în construcţii supra /
subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi
înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime;

CL1+CL2+CL3 : pentru constructii de locuinte, vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza :
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-

cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu
cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective cu acces propriu
si lot folosit in comun.
cate un loc de parcare la 2-10 apartamente in locuinte colective cu acces si lot in comun.

CIS 1 – pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv,
avandu-se in vedere minim 5 locuri de parcare.
- Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori si spectatori si
personal, dupa cum urmeaza :
- cate un loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere
- un loc la 10-20 locuri in sala
CIS 2 – pentru institutiile financiar-bancare cate un loc de parcare la 20 de salariati si un spor de
50%pentru clienti ; in functie de destinatia cladirii si de amplasament, parcajele pentru salariati pot fi
impreuna cu cele ale clientilor, adiacent drumului public.
- pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti dupa cum
urmeaza :
- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la
400 mp
- un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600
mp
- un loc de parcare la 50mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexe comerciale
de 600-2000 mp
- un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri
comerciale de peste 2000 mp.
- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri de masa ; la acestea se vor
adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
- pentru constructiile de sanatate va fi prevazut cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.
CIS 3 – pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
- Pentru invatamantul universitar se va adauga un numar de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
CIS 4 – pentru constructiile administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-40 salariati si
un spor de 30%
- pentru spatii destinate reuniunilor sau conferintelor se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru
autocare.
CV1b- pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru
personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza :
-pentru complexuri sportive, sali de antrenament sau de competitie, un loc de parcare la 520 de locuri
- la cele de mai sus se va adauga un 1-3 locuri de parcare pentru autocar.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
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CM :
Regim de inaltime maxim admis :
CL1 + CIS 1 + CIS 3 : P+2
CL2+CL3 + CIS 2 + CIS 4 : P+4
Suplimentar, se admit niveluri intermediare, subsol, demisol, mansardă.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
CM:
Conform P.U.Z. care va tine cont de urmatoarele conditionari:
- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni, cu condiţia ca
acestea să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din
vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
- Se interzice eliminarea decoraţiilor valoroase specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete,
pilaştri, etc). Existenta lor dau unicitate si valoare urbanistica.
- Ferestrele originale valoroase vor fi pastrate prin reconditionare, mentinerea tamplariei si
dispunerea canatelor, pastrarea proportiilor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a
tamplariei PVC. Se vor pastra tamplariile din lemn cu decoratiuni si se recomanda inlocuirea foliilor din
sticla cu geam termopan cu proprietati izolatoare. Sunt acceptate obloanele din lemn, exclus jaluzelele din
plastic. Prin excepţie, la spaţiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech –
sticlă, oţel etc.
- Se interzice placarea cu polistiren a fatadelor cladirilor; se vor alege soluţii de termoizolare la
interior, care să nu distrugă faţadele;
- Se interzice desfiintarea portilor decorative. Acestea vor fi reconditionate - cu exceptia celor
lipsite de valoare.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete si se vor intocmi studii de culoare
avizate de catre DJC.
- Se interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la clădiri, cât şi la împrejmuiri- de ex.
materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice mediului
urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu
pe fatade ;
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglei ceramice, culoare cărămiziu şi a tablei fălţuite
fără strălucire, culoare gri.
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Se interzic imitatii stilistice, pastise arhitecturale, imitatii de materiale
- Se interzic elemente parazitare – iesiri din volum
- Panourile publicitare şi reclamele vor face obiectul unei avizări speciale privind amplasamentul,
dimensiunile şi forma acestora. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe suport transparent sau cu litere
independente detasate sau de tip decorativ; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi
cladire, acestea se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau
poarta. Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi discret si fara
a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau înlaturarea de
tencuieli/zugraveli valoroase, în acest sens se va obtine avizul DJC;
Pentru clădiri noi, în condițiile prezentului regulament:
- arhitectura clădirilor va fi de natură contemporană. Se interzice imitarea stilurilor istorice.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete
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-

Se interzice utilizarea la finisaje a materialelor plastice (PVC, policarbonat, învelitori
bituminoase, materiale de slabă calitate)
Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglei ceramice, culoare cărămiziu şi a tablei
fălţuite fără strălucire, culoare gri sau acoperis terasa.

Pentru alte tipuri de intervenții:
Pentru aleile pietonale și spațiile publice se vor folosi doar pavaje din piatră naturală
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap
şi care folosesc mijloace specifice de deplasare
Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare.
Mobilierul urban și finisajele folosite la spațiile publice vor fi moderne, contemporane, conform
modelelor prezentate în catalogul din anexă.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
CM :
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se
evita producerea ghetii;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;
ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
CM:
- in gradinile de fatada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafata va fi prevazuta cu
plantatii inalte;
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la
fiecare 100 mp.
- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si inconjutate cu un gard
viu de 1.20 metri inaltime;
CL1+CL2+CL3 : vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire, dar nu mai
putin de 2mp/loc.
CIS1 : - pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de
protectie
- Pentru toate constructiile culturale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, spatii de joc si de
odihna, in functie de capacitatea constructiei – 10-20% din suprafata totala a terenului.
CIS2 :- pentru constructiile de sanatate vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incintei,
dupa cum urmeaza :
- aliniamente simple sau duble cu rol de protectie
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 mp/bolnav
- pentru crese speciale : 10-15mp/copil
- pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ si de agrement in exteriorul
cladirii sau in curti interioare 2-5% spatii verzi din suprafata totala a terenului.
CIS3 : pentru unitatile de invatamant prescolar, incintele vor fi prevăzut un spaţiu verde cu lăţimea
de minimum 25 m, cu rol în reducerea influenţei zgomotului stradal.
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CIS4 : pentru constructiile administrative vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minim 15 %
din suprafata terenului.
ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :
CM :
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri :
- imprejmuiri opace, necesare pentru protectie sau separarea unor servicii functionale,
asigurarea protectiei vizuale, cu înălțimea maximă de 1,5 m.
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor
transparente sau din gard viu .

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
CL1 : POT maxim = 35%,
CL2 : POT maxim = 60%,
CL3 : POT maxim = 60%,
CIS1+CIS2+CIS3 : POT maxim = 60%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CL1 : CUT maxim = 1
CL2 : CUT maxim = 3.00
CL3 : CUT maxim = 3.00
CIS1+CIS2+CIS3 : CUT maxim = 3.00

CP –ZONA CENTRALA DIN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI:
Delimitarea zonei de protectie pentru cele doua monumente existente in zona (Castelul CsereyFisher, azi Muzeul orasenesc Tasnad si Biserica reformata) s-a realizat conform Legii 422/2001 ; aceasta sa delimitat pe limite de parcele si strazi la o distanta de cel putin 100 de metri de la limita parcelei aferente
monumentelor.
Pentru zona de protectie a monumentelor istorice, s-a instituit interdictie temporara de
construire pana la elaborarea, (in conformitate cu reglementarile P.U.G.), a unui Plan Urbanistic
Zonal stabilit conform plansei de UTR (PUZ1), cu următoarele excepții :
Sunt admise următoarele intervenții în zona de protecție a monumentelor fără PUZ, dar cu
avizul Direcției pentru Cultură :
- lucrari de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel
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-

lucrari de modernizare și extindere a clădirilor existente, daca acestea se încadreaza în prevederile
prezentului regulament local de urbanism. Extinderile pe verticală într-un front continuu de clădiri
înșiruite sau inserția unei noi clădiri în urma desființării unei clădiri existente, se va realiza pe baza
de PUD, cu prezentarea desfășurării frontului și relația cu vecinătățile.
schimbarea folosinței construcțiilor existente, daca noua folosința corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism
lucrari de reparare, modernizare privind cai de comunicație, dotari tehnico-edilitare si altele
asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a funcționalitații acestora;
lucrari de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, lucrări de artă, amenajari de spații verzi,
parcuri si gradini publice, piețe pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spațiilor publice;
lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare în vederea
efectuarii studiilor geotehnice.
Lucrări de desființare.

PUZ ul pentru zona de protecție a monumentelor se va elabora pentru stabilirea unui
regulament de urbanism unitar și detaliat, care va preciza la nivel de parcelă care sunt tipurile de
intervenții permise, posibilitatea de inserții de clădiri noi, identificarea clădirilor parazitare,
cromatica la nivel de imobil, regulament unitar de publicitate, și altele conform legii în vigoare.
Pentru zona centrală din exteriorul zonei de protecție a monumentelor istorice se aplică
aceleași prevederi de mai sus privind tipurile de intervenții permise fără PUZ cu mențiunea că nu se
va solicita avizul Direcției pentru Cultură. La fel și pentru această zonă, este obligatorie elaborarea
PUZ pentru stabilirea unui regulament de urbanism unitar și detaliat, care va preciza la nivel de
parcelă care sunt tipurile de intervenții permise, posibilitatea de inserții de clădiri noi, identificarea
clădirilor parazitare, cromatica la nivel de imobil, regulament unitar de publicitate, și altele conform
legii în vigoare.

Zona centrala din interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice, cuprinde urmatoarele
UTR-uri:
CP L1 – UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 – UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a – UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS4 – UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE .
- Structura funcţională mixtă include locuire colectivă și individuală, instituții publice și de interes
public, funcţiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale
(terţiare), de cult, culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de loisir public, de
turism etc.
- Strazi, alei pietonale, piste pentru biciclete, accese, parcaje la sol, locuri de joaca, amenajari ale
spatiului public, mobilier urban, spații verzi.
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- Orice intervenție se va realiza doar cu avizul Direcției pentru Cultură.
- Orice interventie asupra monumentelor istorice se va realiza in conditiile legii in vigoare.
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE :
- Orice alte functiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2.
SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)
-

Se va mentine parcelarul existent. Lucrările de parcelare se vor face doar în baza PUZ.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
- Clădirile se vor amplasa la aliniament, conform tipologiei de amplasare a construcțiilor în zonă.
- În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin trei
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE
- clădirile se vor retrage față de limitele de proprietate în mod obligatoriu conform Codului Civil,
respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre, respectiv
minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai cu acordul
vecinului.
- în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan
numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura
opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă de 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe
ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
- În toate situațiile, se va respecta o retragere față de limita de proprietate posterioară de cel puțin 5
m.
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE
- Conform situației existente. Orice deschidere nouă de accese se va realiza numai în baza PUZ.
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ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- Necesarul de parcari va fi dimensionat in functie de tipul de functiuni, conform normelorîn
vigoare.
10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR :
- Se va respecta situatia existenta
- Conform PUZ, dar nu mai mult de P+4 niveluri si inaltimea la coama mai mare de 20 de m.
- Pentru UTR CPL1, regimul maxim de inaltime va fi de P+2
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR :
- Conform PUZ, respectând :
- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni, cu condiţia ca
acestea să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din
vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
- Se interzice eliminarea decoraţiilor valoroase specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete,
pilaştri, etc). Existenta lor dau unicitate si valoare urbanistica.
- Ferestrele originale valoroase vor fi pastrate prin reconditionare, mentinerea tamplariei si
dispunerea canatelor, pastrarea proportiilor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a
tamplariei PVC. Se vor pastra tamplariile din lemn cu decoratiuni si se recomanda inlocuirea foliilor din
sticla cu geam termopan cu proprietati izolatoare. Sunt acceptate obloanele din lemn, exclus jaluzelele din
plastic. Prin excepţie, la spaţiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech –
sticlă, oţel etc.
- Se interzice placarea cu polistiren a fatadelor cladirilor; se vor alege soluţii de termoizolare la
interior, care să nu distrugă faţadele;
- Se interzice desfiintarea portilor decorative. Acestea vor fi reconditionate - cu exceptia celor
lipsite de valoare.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete si se vor intocmi studii de culoare
avizate de catre DJC.
- Se interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la clădiri, cât şi la împrejmuiri- de ex.
materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice mediului
urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu
pe fatade ;
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglei ceramice, culoare cărămiziu şi a tablei fălţuite
fără strălucire, culoare gri.
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Se interzic imitatii stilistice, pastise arhitecturale, imitatii de materiale
- Se interzic elemente parazitare – iesiri din volum
- Panourile publicitare şi reclamele vor face obiectul unei avizări speciale privind amplasamentul,
dimensiunile şi forma acestora. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe suport transparent sau cu litere
independente detasate sau de tip decorativ; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi
cladire, acestea se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau
poarta. Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi discret si fara
a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau înlaturarea de
tencuieli/zugraveli valoroase, în acest sens se va obtine avizul DJC;
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Pentru clădiri noi, în condițiile prezentului regulament:
- arhitectura clădirilor va fi de natură contemporană. Se interzice imitarea stilurilor istorice.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete
- Se interzice utilizarea la finisaje a materialelor plastice (PVC, policarbonat, învelitori
bituminoase, materiale de slabă calitate)
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglei ceramice, culoare cărămiziu şi a tablei
fălţuite fără strălucire, culoare gri sau acoperis terasa.
Pentru alte tipuri de intervenții:
Pentru aleile pietonale și spațiile publice se vor folosi doar pavaje din piatră naturală
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap
şi care folosesc mijloace specifice de deplasare
Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare.
Mobilierul urban și finisajele folosite la spațiile publice vor fi moderne, contemporane, conform
modelelor prezentate în catalogul din anexă.

Pentru cladirile monument istoric:
Orice interventie se va realiza numai conform Legii 422/2001
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
-

Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice existente in zona.
Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
- La nivelul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% şi vor
cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).
- Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea
construcţiilor
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri :
- imprejmuiri opace, necesare pentru protectie sau separarea unor servicii functionale,
asigurarea protectiei vizuale, cu înălțimea maximă de 1,5 m.
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor
transparente sau din gard viu .
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
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-

POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
-

CUT maxim = 3
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M - ZONA MIXTĂ: continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes
general(servicii managerial, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri,
restaurante, recreere), spatii verzi, agrement si sport, locuinte.
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.
In cadrul acestor zone se incurajează dezvoltarea serviciilor generale, activităţilor comerciale si
turistice (structuri de primire turistică, serivicii, agrement, etc), spatii verzi, etc.
Zona se compune din următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
 UTR M1 - functiuni mixte - servicii, comert, locuire
 UTR M2 –functiuni mixte de recreere: case de vacanta, structuri primire, locuinte, cu
preponderenta spatiilor plantate.
 UTR M3 –functiuni mixte - zona de agrement strand termal.
In vederea construirii se va tine cont de drumurile noi propuse si de interdictia temporara de
construire pana la elaborarea P.U.Z., conform plansei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.
M1- UTR CU FUNCTIUNI MIXTE - SERVICII, COMERT, LOCUINTE:
Se caracterizeaza printr-o flexibilitate a functiunilor permise. Este o zona avand functiunea
predominanta de locuinte, cu posibilitatea de construire pentru institutii publice, servicii si activitati
comerciale. Este caracteristica centrelor de cartier sau a zonelor polifuncționale.
Aspectul este specific ariilor urbane cu functiuni intrepatrunse si dezvoltate treptat, specific
centrelor de cartier, cu rol de polarizare locala.
Astfel de zone se vor constitui după cum urmează – conform plansei anexate Unitati Teritoriale de
Referinta:
-

in eclavele neconstruite (intre strazile Ciresilor si Castanilor), unde se preconizeaza dezvoltarea
unui nou cartier care va avea nevoie de anumite dotari publice: institutii de invatamant scolar si
prescolar, servicii bancare, lacasuri de cult, unitati de alimentatie publica (magazine, supermarket,
restaurante, cafenele), sedii ale unor institutii publice.

-

pentru suprafete noi introduse in intravilan (sudul fabricii de mobila, str. Tudor Vladimirescu),
departate de centrul orasului, pentru care se va facilita accesul la diferite dotari: alimentatie
publica, servicii bancare, etc. Se considerea oportuna dezvoltarea acestei subzone mixte in vederea
crearii unei zone de tranzitie intre zona industriala din nord si viitoarea zona de locuit, din sud. In
zona Dealul Pisicii, s-a acordat o suprafata de teren destinata subzonei mixte de servicii, institutii
publice si locuinte, in vederea crearii premiselor necesare pentru realizarea obiectivului “Casa de
batrani”.

-

pentru zone existente cu functiuni intrepatrunse: intre strada Lacramioarelor si strada Castanilor,
unde se situeaza piata de alimente si targul de animale (care va fi mutat in extravilan si a carei
functiune va fi schimbata in zona comerciala), s-a ales acordarea unei astfel de functiuni deoarece
cvartalul studiat dispune de terenuri neconstruite, cu posibilitate de dezvoltare pentru locuinte,
functiuni complementare si servicii.

Pentru UTR- M1 situat in sudul fabricii de mobila, activitatile de construire se vor realiza in urma
regularizarii si indiguirii paraului Cehal sau in urma realizarii studiilor de specialitate, pentru inlatura
problema terenurilor inundabile.
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M2 – UTR CU FUNCTIUNI MIXTE DE AGREMENT: CASE DE VACANTA, STRUCTURI
PRIMIRE, LOCUINTE, CU PREPONDERENTA SPATIILOR PLANTATE:
Zona se caracterizeaza prin valori si atractivitati peisagistice, departare de aglomerarea urbana,
poluari si circulatii intense, procent mic de ocupare a terenului si suprafete mari de vegetatie si spatii verzi
publice, ceea ce ofera un cadru favorabil locuirii.
Se urmareste realizarea unui spatiu destinat recreerii, prin posibilitatea construirii de case de vacanta
si a locuintelor, cu preponderenta spatiilor plantate. Sunt acceptate spatii de cazare, care nu afectează
locuirea.
Tinand cont de potentialul turistic al orașului, datorat in mare parte strandului termal, se considera
atat oportuna, cat si necesara asigurarea de terenuri necesare pentru astfel de funcțiuni.
Suprafata de teren destinata subzonei de recreere este de 59.76 ha, si cuprinde suprafetele de teren
din imprejurimile strandului termal, zona celor doua lacuri de agrement din sudul localitatii Tasnad,
terenurile din nord estul Centrului de instructie jandarmi, respectiv satul Rațiu.
M3 - UTR FUNCTIUNI MIXTE – ZONA DE AGREMENT STRAND TERMAL:
Se propune crearea acestei zone mixte pentru incurajarea dezvoltarii sectorului turistic, avand ca
punct principal de interes standul termal Tasnad. In acest sens s-a acordat o suprafata de 60 ha destinata
acestei functiuni.
Se incurajeaza realizarea de noi obiective de atractie turistica: bazine (de inot si termale), baze de
tratament, baze sportive, spatii de agrement (lac de agrement pe paraul Cehal), noi structuri de primire
(pensiuni, moteluri, hoteluri), alte spatii de cazare (campinguri), agentii de turism, centre de informare,
loisir in spatii acoperite sau descoperite, constructii pentru spectacole si expozitii, etc.
Se va avea in vederea crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea statiunii de interes local intr-o
statiune de interes national, conform Memoriului general anexat la aceasta documentatie si a legii in
vigoare (Hotarare nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a
statiunilor turistice).
Zona va fi detaliata printr-un Plan urbanistice zonale, conform plansei de Unitati teritoriale de
referinta. Se vor respecta urmatoarele conditii:
- se vor include servitutile stabilite prin PUG
- dupa aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD de amplasare pe parcelă, pentru
construcții cu suprafețe mai mari de 600 mp.
Se va lua in considerare existenta captarilor de apa si a zonelor de protectie aferente acestora. De
asemenea se vor respecta traseele drumurilor noi propuse si a zonelor de protectie a siturilor arheologice
(unde in vederea construirii se va face descarcare arheologica).
Pentru inlaturarea pericolului de producere a inundatiilor se va realiza regularizarea si indiguirea
paraului Cehal.
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE .
M1: Sunt admise urmatoarele utilizari:
- locuinte individuale si colective
- institutii, servicii, echipamente publice;
- lacasuri de cult;
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- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective si personale;
- unitati turistice intraurbane
- comert cu amanuntul;
- restaurante, cofetarii, cafenele etc;
- loisir si sport in spatii acoperite;
- parcaje la sol si multietajate;
- servicii financiar-bancare şi de asigurări, poşta şi telecomunicaţii (releu infostructură), servicii
manageriale, tehnice şi profesionale
- cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;
- centre de informare, bibliotecă / mediatecă.
- activităţi asociative diverse; servicii profesionale, colective şi personale.
- comerţ, expoziţii, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spaţii acoperite,
etc).
- săli de conferinţe, spectacole şi cinema de diferite capacităţi cu serviciile anexe,
- spaţii pentru învăţământ.
- birouri şi ateliere de întreţinere, locuinţe de serviciu.
- spaţii medicale.
- spatii verzi amenajate, scuaruri, parcuri publice, etc
M2: Sunt admise urmatoarele utilizari:
- locuire in imobile de tip vilă, numai locuinţe individuale
- servicii si echipamente publice legate de funcţiunea de recreere şi agrement;
- structuri de primire turistică de până la 15 camere de cazare (40 de locuri), restaurante, agentii de
turism;
- loisir si sport in aer liber;
- spatii comerciale si pentru servicii
- spaţii sociale
- spatii verzi amenajate, scuaruri, parcuri publice
- parcaje la sol
M3: Sunt admise urmatoarele utilizari:
- dotari si echipamente ce corespund ca functiuni parcului de agreement: bazine exterioare adulti si
copii, bazine de inot, elemente de atractie turistica (bazin cu valuri, tobogane, etc)
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere: garderobe, toalete, dusuri
- structuri de primire turistica: hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, case de vacanta, etc.
- restaurante, terase amenajate pentru comert
- loisir in spatii acoperite si descoperite;
- alimentatie publica si mic comert pentru turism
- circulaţii carosabile, pietonale, pentru biciclete, parcaje, locuri de staționare, telegondolă, etc.
- amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite, anexele necesare şi alte activităţi legate
direct de activitatea sportivă.
- mobilier urban, spatii pentru joc şi odihnă;
- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole în aer liber, pavilioane cu
utilizare flexibilă sau cu diferite tematici)
- amenajari ale cursului de apa paraul Cehal – amenajare lac de agrement si alte amenajări similare,
peisagistice, etc.
- spatii plantate-squaruri, parcuri publice sau private
- puncte de informare turistica
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ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.
M1 + M2:
- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara conform legii în vigoare.

Pentru zonele care necesită detalieri privind asigurarea accesului si a retelor edilitare, se vor intocmi
Planuri Urbanistice Zonale.

M2:
Pentru zonele care necesită detalieri privind asigurarea accesului si a retelor edilitare, se vor intocmi
Planuri Urbanistice Zonale.

M3:
- Este necesară detalierea zonei printr-un Plan Urbanistic Zonal
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.
M1+M2:
- orice alte funcțiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2
- constructii provizorii de orice natura;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;
- orice functiuni, cladiri si amenajari care produc diminuarea valorii peisagistice si ecologice si deci a
atractivitatii zonei prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomerari, poluari si
circulatii, prin diminuarea vegetatiei si contravin normelor de protectie stabilite pe plan local.
-

M3:
orice alte funcțiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2
orice functiuni, cladiri si amenajari care produc diminuarea valorii peisagistice si ecologice si deci a
atractivitatii zonei prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomerari, poluari si
circulatii, prin diminuarea vegetatiei si contravin normelor de protectie stabilite pe plan local.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
M1:
- Suprafața minimă a parcelei 300 mp şi front la stradă de minim 12.00 metri
M2:
- Se admit operatiuni de parcelare,cu conditia ca parcelele rezultate sa aiba o suprafata minima de
300 mp si front la strada de minim 12 m.
M3:
- conform PUZ
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
M1:
- amplasarea clădirilor se va realiza fie la aliniament, fie retrase la aliniament cu minim 3 metri.
M2:
-

Cladirile se vor retrage de la aliniament cu cel putin 3m.
M3

-

conform PUZ

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
M1 + M2:
în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Se admite construirea unui
calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de
la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă de 3 m. In cazul existenţei
calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la
acestea în mod obligatoriu conform Codulu Civil, respectiv la minim 0,60 m față de limita de
proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre, respectiv minim 2,00 m când pe acea fațadă
sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai cu acordul vecinului.
În toate situațiile, se va respecta o retragere față de limita de proprietate posterioară de cel puțin 5
m.

-

-

-

M3:
- conform PUZ
ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI
PARCELĂ.
M1+M2:
-

clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai
putin de 3 m si respectand normele de protectie la incendiu.
M3:
- conform PUZ
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.
M1:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.50 metri lăţime,
dintr-o circulaţie publică sau privata în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din
proprietăţile învecinate;
- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printrun pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate
sau cu dificultăţi de deplasare.
M2:
- parcelele sunt construibile numai daca au acces direct la un drum public sau beneficiaza de drept
de trecere legal obtinut cu o latime de minim 3.5 m
M3:
- conform PUZ, care va tine cont de propunerile prezentei documentatii.(plansa Reglementari
urbanistice)
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.
M1+M2:
- Staționarea autovechiculelor se permite în interiorul parcelelor sau în parcări publice amenajate,
dimensionate corespunzator conform functiunii si capacitatii cladirilor.
M3:
-

Conform PUZ
Staționarea autovechiculelor se permite în interiorul parcelelor sau în parcări publice amenajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.
M1:
-

conform P.U.Z. care va respecta urmatoarele:
regimul maxim de inaltime- nr. maxim de niveluri admis 5 ( P+4 etaje). Suplimentar se admit
niveluri precum subsol, demisol, mansarda si etaj retras.
inaltimea maxima admisa la coama: 20 metri
inaltimea maxima admisa la cornisa (streasina): 16 metri
M2:

-

Regimul de inaltime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter. Suplimentar fata de
acesta, este admis un subsol/demisol si/sau o mansarda.
inaltimea maxima admisa la coama: 10 metri
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-

inaltimea maxima admisa la cornisa (streasina): 6 metri

M3:
Conform PUZ.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
M1:
-

aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni, cu condiţia
realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de rolul social al străzilor comerciale,
de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu
care se află în relaţii de co-vizibilitate;

pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor
studii şi avize suplimentare.
se interzice modificarea aspectului cladirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului
de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.
-

M2:
-

-

-

aspectul caselor de vacanta va fi in concordanta cu utilizarea acestora si cu caracterul zonei
etnogeografice
se vor folosi culori pastelate (crem, alb, verde deschis) la finisarea fatadelor si preponderent
materiale naturale : lemn, piatra
acoperisul va avea o forma geometrica simpla.
invelitorile se vor realiza din tigla ceramica, lemn, tabla faltuita doar in culoare caramiziu sau gri.
la tamplaria exterioara si la balustrade se recomanda folosirea lemnului sau a aluminiului.
Elementele adicacente constructiei (terase, scari exterioare, stalpi, parapeti) vor fi concepute si
realizate in spiritul traditiei locale.
M3:
conform PUZ
la finisarea fatadelor nu se vor utiliza culori stridente : portocaliu, rosu, roz, verde, albastru ; se
recomanda folosirea culorilor pastelate – alb, crem, gri, vernil.
Camerele de cazare vor avea balcoane cu parapet plin si mana curenta din lemn sau cu parapet din
lemn. Se recomanda realizarea de jardiniere la intrarea in cladire si la balcoanele fatadelor.
Acoperisurile vor fi de tip sarpanta sau tip terasa, iar invelitorile vor fi din tigla ceramica sau din
tabla faltuita, culoare caramiziu sau gri. Se interzice folosirea nejustificata din punct de vedere
estetic a acoperisurilor cu pante inegale, curbe sau cu lucarne de dimensiuni si forme diferite pentru
aceeasi cladire, culori stridente.
Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn sau aluminiu cu geam termoizolant transparent.
Se recomanda folosirea materialelor de calitate buna si estetice, in special a celor naturale – lemn,
piatra, etc

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
M1+M2+M3:
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-

toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice sau vor avea asigurate toate
utilitatile necesare functionarii prin surse locale, individuale, cu conditia respectarii normelor
sanitare in vigoare.

-

se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi
dispunerea vizibilă a cablurilor TV;
se recomanda echiparea cladirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare
solare, eoliene, geotermale etc.).

-

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
M1:
-

Se vor asigura spatii publice pietonale, amenajate, mobilate si plantate, în zona acceselor publice si
a retragerilor de aliniament în proportie minima de 20% din suprafata construita desfasurata (SCD)
la nivel de parcela.
M2:

-

Se vor asigura spatii verzi si plantate pe o suprafata reprezentând cel putin 40% din suprafata
parcelei.
M3:

- conform PUZ, dar nu mai putin de 20% din suprafata parcelelor;
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

-

-

-

-

M1:
se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri
transparente de maxim 1,80 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu.
Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare pot fi opace şi vor avea înălţimea de maxim 2,00
metri;
spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu
borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.
M2:
imprejmuirile vor fi spre strada de maxim 1.60 m inaltime din care un soclu opac de maxim 0.60 m.
si o parte transparenta realizata din felemente metalice sau lemn, dublate eventual cu gard viu;
imprejmuirile dintre proprietati pot fi opace si de maxim 2,00 m inaltime
M3:
conform PUZ;

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
M1:
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- P.O.T maxim admis = 70 %
M2:
- P.O.T maxim admis = 30 %
M3:
- P.O.T maxim admis = 50 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
-

M1:
C.U.T. maxim admis = 3.00

-

M2:
C.U.T. maxim admis= 1,00

-

M3:
C.U.T. maxim admis= 2,00

L - ZONA DE LOCUIT
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone), diferenţiate din următoarele
puncte de vedere:
(a) funcţional
caracterul locuinţelor: individuale, colective mici, medii si mari;
caracterul ţesutului urban : omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, mixat în
proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie
manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă;
(b) morfologic:
tipul parcelarului:
rezultat din evoluţia localităţii în timp,
creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri
agricole (prin operaţiuni de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);
configuraţia în raport cu spaţiul stradal:
spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluţia în timp) al străzilor, datorită
efectului diferitelor reglementări urbanistice anterioare;
geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri, fie de tipul celor din
noile lotizări sau din noile mari ansambluri;
diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii
principale – construcţii secundare – anexe)
atitudine de tip urban sau cu reminiscenţe rurale (parcele înguste şi foarte adânci rezultate
din diviziunea unor proprietăţi agricole, permiţând numai construcţia locuinţelor tip vagon,
dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeaşi limită de nord a fiecărei parcele şi oferind
astfel în imaginea străzii serii de calcane) ;

33

volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), înălţime mică (P – P+M
niveluri), medie (P+1, P+1+M niveluri), mari (P+2, P+4 niveluri), mod de terminare al
volumelor (terasă, acoperiş)
spaţiul liber : continuu (vizibil din circulaţiile publice), în care grădinile de faţadă sunt
vizibile prin gardurile transparente discontinuu (vizibil accidental – în cazul fronturilor
continue), abuziv discontinuu şi marcând o evidentă scădere a nivelului civilizaţiei anumitor
locuitori (prin înlocuirea în ultimii ani a unora dintre împrejmuirile transparente către stradă cu
ziduri opace, contrar regulamentelor urbanistice anterioare);
(c) vechime: exprimând atât capacitatea locuinţelor de a satisface necesităţile actuale de locuire, cât şi
starea de viabilitate (uzura fizică a clădirilor de peste 60 ani constituind, conform standardelor U.E., un
prag în probabilitatea necesităţii reabilitării sau reconstrucţiei acesteia);
(d) calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de
izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor, zonele de locuit pot fi incluse în zona
protejată datorită valorii arhitectural – urbanistice, pot fi viabile în raport cu cerinţele actuale ale
locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerinţe sau pot fi insalubre.
Evoluţia anticipată şi susţinută prin prevederile regulamentului este următoarea:
- menţinerea zonelor existente bine constituite in tesutul traditional
- reabilitarea ansamblului existent de locuinţe colective;
- reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare;
- extinderea pe terenuri neconstruite a noi cartiere de locuinţe individuale şi colective mici pe baza unor
operaţiuni funciare de comasare şi relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public şi sectorul
privat.
Zona de locuit este alcătuită din următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
L 1 – UTR locuinţe individuale şi colective mici si medii cu P - P+2 niveluri din tesutul urban
existent
L2 – UTR locuinţe individuale şi colective medii si mari, cu maxim P+4 niveluri, situate în noile
extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni urbanistice
L 3 – UTR locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola;

Problemele ridicate de aceste subzone sunt urmatoarele:
- este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii cauzate de paraul Cehal, sa se efectueze lucrari de
regularizare a paraului si indiguiri.
- este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecarilor de teren sa se efectueze studii si
expertize geotehnice, pentru orice lucrari de constructie reconstructie, extindere, modernizare sau
relotizare, deoarece o interventie incompatibila intr-un anumit punct, prezinta riscul de a antrena
destabilizarea unui intreg sector de versant cu grupuri de alte cladiri precum si cu strazi si retele
edilitare publice, provocand importante pagube si punand in pericol siguranta locuitorilor;
- pentru zonelele noi introduse in intravilan, care nu au rezolvate problemele legate de accese, retele
edilitare, sau terenuri care necesita parcelari, in vederea construirii, se vor intocmi PUZ-uri
- Se va tine cont de drumurile noi propuse, de retelele edilitare cu zonele de protectie aferente, de
zonele de protectie sanitara din jurul cimitirelor (50m),


L 1 - UTR LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI SI MEDII CU P + 2 NIVELURI
DIN TESUTUL URBAN EXISTENT
GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI :
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Subzona se caracterizeaza prin locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în
perimetrul urban existent, diferit de zona centrala, cu regim de construire continuu (înşiruit) sau
discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive. Prezintă o diversitate de situaţii din
punctul de vedere al calităţii şi viabilităţii, precum si o ilustrare a evoluţiei localităţii.
Tesut urban existent reprezinta un context urban relativ coerent, cu potential de a se dezvolta prin
construirea de noi locuinte si dotari.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
L1:
- locuinţe individuale şi colective mici si medii cu maxim P+2 niveluri
- functiuni complementare specifice zonei rezidenţiale;
- scuaruri publice.
- spatii verzi publice
- mobilier urban, locuri de joaca pentru copii
- amenajari descoperite pentru practicarea sportului
- unitati de alimentatie publica
- cai de acces carosabile si pietonale.
- parcari la sol, garaje, imprejmuiri.
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
L1:
- Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea conditiilor
de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a
terenului prevazute de prezentul regulament. În cazul mansardarilor, pentru calculul coeficientului
de utilizare a terenului se va considera suprafata nivelului mansardei ca reprezentând 60% din
suprafata nivelului curent.
- Pentru locuinte colective se admit urmatoarele servicii aferente functiunii de locuire, conform
cu urmatoarele conditii:
 spatiile vor fi situate exclusiv la parterul cladirilor;
 accesul se va face dintr-un spatiu public, fara a traversa curti, gradini sau spatii verzi
destinate locatarilor;
 sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
L1:
- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;
- construcţii provizorii;
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolul 1 si 2

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L1:
- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:
- suprafața minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri
amplasate izolat sau cuplate;
- front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate
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- adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
L1:
Clădirile vor fi dispuse fie la aliniament, fie retras față de aliniament cu cel putin 1.5 m.
În situatiile în care exista alinieri unitare (aceeasi retragere fata de aliniament pe cel putin patru
parcele alaturate si învecinate pe acelasi front cu parcela în cauza), cladirile se vor retrage cu aceeasi
distanta fata de aliniament ca si cladirile alaturate.
Pentru parcelele de colt, retragerea se va respecta fata de ambele aliniamente.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L1:
- in regim izolat: parcelele se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform Codului Civil,
respectiv respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre,
respectiv minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai
cu acordul vecinului.
- in regim cuplat: cladirile se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata
de cealalta limita la o distanta de cel putin 3 metri.
- in regim continuu: clădirile construite în regim insiruit se vor dispune cu calcane
- in toate situatiile, retragerile fata de limitele posterioare ale parcelelor va fi de cel putin 5 metri

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
L1:
-

distanta minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii
celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile, dar nu la mai puţin de 3.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
L1:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lăţime dintro circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile
învecinate;
- locuinţele înşiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5 metri.
- Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea învelitorilor
permeabile.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
L1:
- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor
publice.
- pentru locuinte colective, este interzisa amplasarea parcajelor la sol la o distanta mai mica de 10 m
fata de ferestrele locuintelor.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
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L1:
- regim maxim de inaltime S/D+P+1+M
- înălţimea maximă a clădirilor la streasina sau cornisa va fi 9 metri;
- inaltimea maxima la coama 12 metri

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
L1:
-

clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor
nespecifice functiunii de locuire
se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de
culoare caramiziu sau maro
garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;
se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in
culori nespecifice functiunii de locuinte pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;
se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se va evita folosirea
inoxului care este nespecific functiunilor domestice ale zonei

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
L1:
-

toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheţii;
se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;
toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;
se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;
se admit în mod provizoriu soluţii locale, cu asigurarea posibilităţii de racordare la viitoarele reţele
de apă şi canalizare şi cu condiţia respectării normelor de protecţie sanitară.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
L1:
-

spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;
se vor asigura spatii plantate pe o suprafata minima de 30% din parcela pe care se vor executa
constructii
spaţiile publice neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi
cu un arbore la fiecare 100 mp;
Se vor asigura spatii libere de folosinta comuna (locuri de joaca, spatii verzi plantate si amenajate
de folosinta generala, alei pietonale) în proportie minima de 10% din suprafata construita
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desfasurata (SCD) la nivel de parcela. Spatiile libere de folosinta comuna nu pot include în acest
sens gradinile de folosinta privata aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau
platformele de depozitare a deseurilor gospodaresti.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
L1:
-

împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 1.6 metri din care un soclu opac de 0.60 şi o
parte transparentă dublată cu gard viu;
gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2.20 metri.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 30%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
-

CUT maxim : 1,3



L2 – UTR LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE CU MAXIM P+4 NIVELURI SITUATE
ÎN NOILE EXTINDERI SAU ÎN ENCLAVELE NECONSTRUITE
GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI
Subzona se caracterizeaza prin locuinţe individuale şi colective medii si mari cu maxim P+4 niveluri
situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni
urbanistice, în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).
S-au propus noi cai de acces (strazi) si solutii de ansamblu cu privire la posibilitatea de racordare la
retelele edilitare. Pentru detaliere, se impune elaborarea de P.U.Z., conform plansei anexate de Unitati
Teritoriale de Referinta.
Subzona L2 vizeaza construirea de noi cartiere, pentru locuinte colective si individuale, avand ca
principal scop dezvoltarea sectorului locuibil si utilizarea rationala a terenului.
Terenurile situate in sudul fabricii de mobila vor avea interdictie temporara de construire pana la
realizarea regularizarii si indiguirii paraului Cehal sau pana la intocmirea studiilor de specialitate din care
sa reiasa ca terenurile in cauza nu sunt afectate de respectivul curs de apa.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
L2:
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- locuinţe individuale şi colective mici si medii cu maxim P+4 niveluri în regim de construire
continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).
- Functiuni complementare specifice zonei rezidenţiale;
- functiuni comerciale, de cult, cultura, invatamant, sanatate
- scuaruri publice.
- Spatii verzi publice.
- Mobilier urban, locuri de joaca pentru copii.
- Amenajari descoperite pentru practicarea sportului
- Unitati de alimentatie publica care deservesc o anumita zona
- Cai de acces carosabile si pietonale.
- Parcari la sol, garaje, imprejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
L2:
- realizarea locuinţelor in zonele care nu dispun de accese sau retele edilitare sau necesita parcelare
este condiţionată de elaborarea P.U.Z aprobat conform legii.
- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile
de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private cu grad
redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de maxim 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de
exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare,
reprezentanţe, agenţii imobiliare etc.;
- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru categoriile
descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ cu produse
alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
L2:
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2
SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L2:
Pentru locuințe individuale:
-suprafața minimă a parcelei va fi de 350 mp, front la stradă minim 12 m.
Pentru locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2+M si celelalte tipuri de funcțiuni:
-suprafața minimă a parcelei va fi de 500 mp, front la stradă minim 15 m.
Pentru locuințe colective cu regim de înălțime mai mare de P+2:
-suprafața minimă a parcelei va fi de 800 mp, front la stradă minim 20 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
L2:
-

Clădirile vor fi dispuse fie la aliniament, fie retras față de aliniament cu cel putin 1,5 m
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-

-

În situatiile în care exista alinieri unitare (aceeasi retragere fata de aliniament pe cel putin patru
parcele alaturate si învecinate pe acelasi front cu parcela în cauza), cladirile se vor retrage cu
aceeasi distanta fata de aliniament ca si cladirile alaturate.
Pentru parcelele de colt, retragerea se va respecta fata de ambele aliniamente.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L2:
- in regim izolat: parcelele se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform Codului Civil,
respectiv respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre,
respectiv minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai
cu acordul vecinului.
- in regim cuplat: cladirile se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata
de cealalta limita la o distanta de cel putin 3 metri.
- in regim continuu: clădirile construite în regim insiruit se vor dispune cu calcane
- in toate situatiile, retragerile fata de limitele posterioare ale parcelelor va fi de cel putin 5 metri

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
L2:
- distanta minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii
celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile, dar nu la mai puţin de 3.0 metri.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
L2:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri lăţime
dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din
proprietăţile învecinate;
- Se vor asigura accese pentru colectarea deseurilor nemajere si pentru mijloacele de stingere a
incendiilor.
- Se vor asigura alei si trasee pietonale, parcaje

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
L2:
- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei sau in parcari publice amenajate.
- pentru constructii de locuinte, in functie de indicele de motorizare a localitatii, se vor asigura
locuri de parcare, dupa cum urmeaza:
- cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu
- cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective sau cu acces
propriu si lot folosit in comun.
- cate un loc de parcare la 2-10 apartamente in locuinte colective cu acces comun si lot
comun.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- regim maxim de inaltime D/S+P+4+M (5 niveluri obisnuite plus unul mansardat)
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-

înălţimea maximă a clădirilor la streasina sau cornisa va fi 16 metri;
inaltimea maxima la coama 20 metri

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
L2:
-

clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor
nespecifice functiunii de locuire
se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, iar pentru invelitori tigla ceramica sau
tabla faltuita culoare caramiziu sau gri.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
L2:
-

toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheţii;
se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;
toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;
se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;
se admit în mod provizoriu soluţii locale, cu asigurarea posibilităţii de racordare la viitoarele reţele
de apă şi canalizare şi cu condiţia respectării normelor de protecţie sanitară.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
L2:
-

se va asigura un procent minim de spatiu verde de 20 % din suprafata parcelei.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
L2:
-

împrejmuirile vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 şi o parte
transparentă dublată cu gard viu;

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru regim de inaltime maxim P+2:
POT maxim = 30%
Pentru regim de inaltime maxim P+4:
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POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru regim de inaltime maxim P+2:
- CUT maxim admis = 1,5 mp. ADC/suprafata teren
Pentru regim de inaltime maxim P+4:
- CUT maxim admis = 3.0 mp. ADC/suprafata teren

L 3 - UTR LOCUINTE DE TIP RURAL CU ANEXE GOSPODARESTI SI GRADINI
CULTIVATE PENTRU PRODUCTIE AGRICOLA;

GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI
Subzona este caracteristica localitatilor apartinatoare orasului Tasnad. Cu toate ca actuala densitate
si utilizare a terenului sunt incompatibile cu modul de locuire urbana care presupune echiparea edilitara a
locuintelor si absenta poluarii provocate de cresterea animalelor si intretinerea culturilor pentru productie,
acest tip de locuire se mentine in mod limitat si provizoriu deoarece asigura integral sau partial mijloacele
de subzistenta pentru cateva mii de locuitori.
Regimul de inaltime specific este mic, fondul construit este invechit si deteriorat.
Vatra satului este bine conturata, gospodariile sunt deseori lipite una de cealalta, existand si
exceptii, gospodarii izolate avand terenul de folosinta in jurul proprietatii, de exemplu: sat Ratiu.
Principala ocupatie a locuitorilor fiind agricultura, pentru UTR L3 sunt specifice anexele
gospodaresti (adaposturi pentru animale, depozite de furaje, etc).
Satele apartinatoare localitatii Tasnad se incadreaza in tipul satului adunat, linear – dezvoltat de-a
lungul principalelor artere de circulatie (Valea Morii, Blaja si Ratiu) si in tipul satului adunat cu piata
centrala (Cig si Sarauad).
In vederea construirii se va tine cont de drumurile noi propuse prin prezentul P.U.G. si de
propunerile privind posibilitatile de racordare la retelele edilitare.
In satul Sarauad s-a instituit o zona de protectie pentru monumentului de arhitectura – Biserica
Ortodoxa, de 200 m.
Se vor lua in considerare zonele de protectie sanitara a cimitirelor (50m), zonele de protectie a
retelelor edilitare si a cursurilor de apa.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
L 3 - Subzona locuintelor de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie
agricola;
Se admit urmatoarele utilizari :
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-

- locuinte individuale in regim de construire izolat și cuplat cu regim de inaltime Parter,
P+1,P+1+M.
anexe gospodaresti de crestere a animalelor
spații verzi, sport, agrement
echipamente tehnico-edilitare
structuri de primire turistică

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
L 3:
- se admit functiuni comerciale si servicii cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp
ADC

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
L 3:
Se interzic urmatoarele utilizari:
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;
- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L 3:
- parcela se considera construibila daca are o suprafata de minim 500 mp si un front la strada de
minim 12.0 m;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
- cladirile se vor dispune fie la aliniament, fie retras față de aliniament cu cel puțin 1 m.
- În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
L3

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L 3:
- cladirile vor fi dispuse numai izolat sau cuplat si se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei
conform Codului Civil, respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă
nu sunt ferestre, respectiv minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de
proprietate numai cu acordul vecinului.
- In cazul alipirii unei clădiri de un calcan existent, se va respecta o retragere față de limita laterală
fără calcan de cel puțin 3m.
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- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de cel putin de 5.0 metri.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
L 3 - distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornise a cladirii celei
mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 3.0 metri;
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
L 3 - parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de
trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate de minim 3.5 metri latime;
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
L 3 - stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- regimul maxim de construire: S/D+P+1+M;
- înălţimea maxima la cornişă a clădirilor va fi de 7,00 m;
- inaltimea maxima la coama a cladirilor nu va depasi 10.00 m.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
L3:
- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
- la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor
nespecifice functiunii de locuire
- se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, iar pentru invelitori tigla ceramica, lemn
tabla faltuita culoare caramiziu sau gri.
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;
- se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se interzice folosirea
inoxului care este nespecific functiunilor de locuire ale zonei
- se recomandă ca ferestrele si usile exterioare se vor realize doar din lemn sau aluminiu
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
L3:
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;se admit soluții locale pentru
asigurarea utilităților.
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
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L3:
- se va asigura un procent de minim 20 % spatii verzi din suprafata totala a parcelei.
ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI
- gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 1.6 m metri din care un soclu opac de 0.60 m si o
parte transparenta din metal sau lemn dublata eventual de gard viu; se interzice realizarea gardurilor
din inox
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT maxim = 30 %;
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT max.= 0,9

A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE
Zona cuprinde urmatoarele UTR-uri :
A1 – UTR ACTIVITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE MICI, COMPATIBILE
CU ZONELE DE LOCUIT.
A2 – UTR ACTIVITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE NEPOLUANTE
DESFASURATE IN CONSTRUCTII INDUSTRIALE MARI SI CARE NECESITA
SUPRAFETE MARI DE TEREN.
A3 - UTR ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE.
Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă”
incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă”
cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru
distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi, etc.).
Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de restructurare
presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuţie şi
comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii.
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
UTR A1 se caracterizeaza prin unitati industriale mici si mijlocii cu profil nepoluant si cu caracter
dispersat. Desi aceste unitati sunt situate in apropierea zonelor de locuit, ele nu se influenteaza, fiind
compatiblile. Subzona cuprinde unitati precum moara, fabrica de panificatie, mici ateliere sau depozite.
Pentru obtinerea unei zonificari functionale coerente si omogene, se va urmari reconversia functionala a
unitatilor industriale din zona centrala sau apropiate zonei centrale, in unitati de servicii, unitati comerciale,
spatii plantate sau sportive, parcaje, etc, pentru a dirija sectorul industrial catre periferia orasului (nordul
localitatii sau parcul industrial Tasnad).

UTR A2 se caracterizeaza prin unitati de productie, de prelucrare si depozitare, baze de transport si
servicii industriale, care necesita suprafete de teren mari si care se desfasoara in cladiri industriale mari,
dezvoltate compact.
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UTR-ul cuprinde terenuri destinate realizarii parcului industrial Tasnad si unitatile productive mari
deja existente(fabrica de mobila, fabrica de caramida – zona de nord a localitatii).
Se propune realizarea parcului industrial in vederea dezvoltarii sociale, prin crearea de noi locuri de
munca si dezvoltarea economica, prin atragerea de noi investitii.
Parcul industrial reprezintă o zonă economică delimitată, în care întreprinderile se localizează având
asigurate infrastructura şi utilităţile, puse la dispoziţie de o societate de administrare. Din perspectivă
economică, văzute ca afaceri aducătoare de profit, parcurile industriale pot fi constituite, în principal, în
asociere, de orice persoane juridice interesate. Reprezinta o categorie nouă de zonă productivă caracterizată
printr-un profil combinat de activităţi productive legate în general de tehnologii avansate, servicii
specializate pentru producţie, distribuţie şi comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal
şi clienţi. Toate acestea sunt asigurate cu spaţii de parcare, amenajări peisagistice, mobilier urban care
conferă un aspect atractiv şi reprezentativ din punct de vedere al prestigiului activităţilor.
Pozitionarea unitatilor industriale a fost astfel conceputa incat sa respecte o distanta considerabila
fata de zonele de locuit, pentru a nu se crea discomfort.
Aceste terenuri vor dispune de toate utilitatile necesare : energie electrica, apa gaze naturale,
canalizare menajera, drumuri de acces si iluminat stradal.(conform plansei anexate de Retele edilitare.)
Se prevad dimensiuni relativ mari ale parcelelor care sa permita divizarea acestora, în ideea de a
asigura o flexibilitate cât mai mare si implicit posibilitatea de a raspunde celor mai variate solicitari. Pentru
detalieri privind accese, parcelari, retele edilitare, UTR A2 va deveni construibil numai dupa elaborarea
Planurilor Urbanistice Zonale sau de Detaliu. (conform plansei de Unitati Teritoriale de Referinta). Prin
PUZ nu se vor putea modifica functiunile admise, admise cu conditionari sau interzise, stabilite prin
prezentul regulament.
Se va tine cont de zona destinata racordarii drumului expres cu DN 1F (conform planselor anexate).
Activităţile se vor desfăşura asigurându-se măsurile de protecţie a mediului.

UTR A3 se caracterizeaza prin unitati de crestere a animalelor, centre de colectare si prelucrare a
produselor agricole si a fructelor de padure si alte activitati legate de agricultura.
Agricultura fiind principalul domeniu de activitate, se considera necesara dezvoltarea unor astfel de
zone de activitati agro-zootehnice in vederea valorificarii produselor rezultate.
Unitatile agrozootehnice existente sunt amplasate in trupuri izolate, respectand normele sanitate si
distantele minime impuse fata de zonele de locuit.
Acestor unitati li s-au stabilit zonele de servitute, conform capacitatilor, zone in care nu se vor
autoriza constructii de locuinte si functiuni complementare.
Se preconizeaza o dezvoltare a acestui sector, de aceea s-au alocat noi suprafete de teren avand
aceasta functiune (trup izolat D1 – sat Cig, trup izolat E1, Sarauad).
Se impune elaborarea P.U.Z. pentru construire. Functiunile admise/admise cu conditionari stabilite
prin prezentul RLU au caracter definitiv si nu pot si modificate prin PUZ. Se vor institui in schimb zone de
protectie conform legii in vigoare.

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE :
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A1 :
-

-

-

Se propune reconversia treptata a functiunilor unitatilor industriale din zona centrala si zona
limitrofa acesteia, in functiuni compatibile cu zonele de locuit
Se va urmari dirijarea activitatilor industriale de orice natura catre periferia orasului, de aceea nu se
vor admite construirea altor unitati industriale, decat in subzona A2 (parcul industrial si zona
industriala de nord).
Depozitarea materialelor pentru unitatile comerciale existente se va realiza numai in interiorul
cladirii.

Functiuni admise dupa reconversie:
- unitati comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata agroalimentara,
servicii, autoservice, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de turism
- servicii : sedii, birouri, filiale
- institutii publice: cinematograf, centre si complexe culturale, teatru, etc.
- amenajari pentru practicarea sportului
- loisir in spatii acoperite;
- spatii plantate, scuaruri, mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna, patinoare, popicarii
- parcaje la sol sau supraetajate
A2 : - activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale, distribuţia şi
depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren.
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN:
o
Sectiunea C – industria prelucratoare :
Diviziunea 10 - Industria alimentara: grupa 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
Diviziunea 11 - Fabricarea bauturilor: grupa 110
Diviziunea 13 – Fabricarea produselor textile.
Diviziunea 14 – Fabricarea articolelor de incaltaminte
Diviziunea 15 – tabacirea si finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie,
harnasamentelor si incaltamintei, prepararea si vopsirea blanurilor.
Diviziunea 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei,
fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite.
Diviziunea 18 - Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
Diviziunea 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Diviziunea 24 - numai cod CAEN 2433 – Productia de profile obtinute la rece
Diviziunea 25 – industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje
si instalatii.
Diviziunea 26 – Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor electrice.
Diviziunea 28 - Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
Diviziunea 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
Diviziunea 31 – Fabricarea de mobila
Diviziunea 32 – Alte activitati industriale
Diviziunea 33 - Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
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o Sectiunea G – Comert cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor:
 Diviziunea 45 - Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea
autovehiculelor si a motocicletelor
 Diviziunea 46 - Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si
motociclete
o Sectiunea H – Transport si depozitare :
 Diviziunea 52 – Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi - cod CAEN
5210 Depozitari
o Sectiunea J – Informatii si comunicatii :
 Diviziunea 58 – Activitati de editare
 Diviziunea 59 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
 Diviziunea 60 - Activitati de difuzare si transmitere de programe
 Diviziunea 61 – Telecomunicatii
 Diviziunea 62 - Activitati de servicii in tehnologia informatiei
 Diviziunea 63 - Activitati de servicii informatice
o Sectiunea N – Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport :
 Diviziunea 77 – Activitati de inchiriere si leasing
 Diviziunea 78 - Activitati de servicii privind forta de munca
 Diviziunea 79 - Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare si asistenta turistica
-

A3:
-

suprafeţe de parcare, accese auto şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi
manevre.
depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau
toxice conform prevederilor legale;
depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu
cu autoturise mici.
plantatii verzi de protectie

unitati agro-zootehnice si functiuni complementare
ferme sau crescatorii de animale
ferme mixte
centre de colectare si prelucrare a produselor animaliere, a produselor cultivate sau a fructelor de
padure
activitati legate de utilizarea si prelucrarea terenului agricol sau activitati legate de cresterea
animalelor.
plantatii verzi de protectie
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN:
o Sectiunea A – Agricultura, Silvicultura si pescuit
 Diviziunea 01 – grupa 014 Cresterea animalelor
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– grupa 015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
cresterea animalelor)
- Grupa 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa
recoltare
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
A1 :
- activităţi productive nepoluante existente desfăşurate în construcţii industriale mici, distribuţia şi
depozitarea bunurilor şi materialelor, care nu afecteaza zonele de locuit pana la reconversia
functionala a acestora.
-

în cazul reconversiei funcţionale se recomandă reabilitarea şi adaptarea clădirilor industriale sau
demolarea si reconstruirea, pentru realizarea de noi unitati compatibile cu zonele de locuit

-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa

A2 :
Pentru toate suprafetele s-a instituit interdictie temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z,
conform plansei de Unitati teritoriale de referinta. Functiunile admise prin prezentul regulament au caracter
definitiv si nu pot fi modificate prin PUZ.
- Activitatile aferente codurilor CAEN care fac parte din sectiunile prezentate la articolul 1, dar care
nu au fost mentionate, se vor putea realiza cu conditia intocmirii unui Plan urbanistic zonal, care va
avea ca studii de fundamentare studii de impact asupra mediului si asupra sanatatii populatiei, care
vor stabili masurile de eliminare/diminuare a impactului asupra mediului, astfel incat sa nu
incomodeze activitatile vecine.
- In cazul in care PUZ –ul va necesita detalieri, pentru mobilarea parcelei se vor realiza planuri
urbanistice de detaliu. .
- sunt admise activităţi productive din domenii de servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare
profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi.
- terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităţilor productive şi de
depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia primă şi produse.
- se admit functiuni de locuire temporara numai pentru angajatii unitatilor.
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

A3:
Pentru toate suprafetele s-a instituit interdictie temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z,
conform plansei de Unitati teritoriale de referinta. Functiunile admise prin prezentul regulament au caracter
definitiv si nu pot fi modificate prin PUZ.
Unitatile zootehnice vor fi limitate la urmatoarele numere de capete de animale si vor avea instituite
urmatoarele zone de protectie:
- Ferme si ingrasatorii de taurine: 500 capete - zona de protectie: 200m
- Ferme de cabaline: 100 capete - zona de protectie: 100m
- Ferme de pasari: 5000 capete - zona de protectie: 500m
- Complexe avicole industriale – zona de protectie 1000m
- Ferme de ovine - zona de protectie: 100m
- Ferme de porci: 2000 capete - zona de protectie: 500m
10000 capete – zona de protectie:1000m
Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.
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ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
A1+A2+A3 :
- se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic.
- orice alte functiuni fata de cele prevazute la art. 1 si 2

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
A1 – se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : – conform P.U.Z
Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 20,0 metri si o suprafata
minima de 800 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
A1 + A2+A3 :
- clădirile noi se vor amplasa retras față de aliniament cu minim 5 m.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
A1+A2+A3 – clădirile se vor amplasa respectând o retragere de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii,
dar nu mai puțin de 3 metri.
- Se va respecta o retragere de minim 5 m față de limitele posterioare.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
A1+A2+A3 - Distanta intre cladiri va fi egala sau mai mare decat media inaltimilor fronturilor opuse, dar
nu mai putin de 3,0 metri și respectând normele de protecție la incendiu.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
A1+A2+A3 – Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sa privata
sau sa beneficieze de servitute de trecere , legal instituita , dintr-o proprietate adiacenta strazii - cu
latime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a
mijloacelor de transport grele
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
A1 +A2+A3 :
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-

Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul
parcelei spatii de circulatie, incarcare si intoarcere.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR
A1 - se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2 - conform P.U.Z.
- se vor respecta inaltimi maxime ale cladirilor de 20,0 metri
A3 – conform P.U.Z
- inaltimea maxim admisa 7 m

A2+A3 :
- Inaltimea cladirilor situate pe strazile interioare nu va depasi distanta intre aliniamente
- In culoarele rezervate liniilor electrice inaltimea se subordoneaza normelor specifice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
A1+ A2+A3 :
- Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile
imediate;
- se vor folosi culori discrete.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
A1 +A2+A3 :
- Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din
parcaje, circulatii si platforme exterioare;
- Se admit soluții locale, cu condiția respectării normelor sanitare în vigoare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
A1 +A2+A3 :
- Se va asigura un procent minim de 30% din suprafața fiecărei parcele pentru spații verzi înierbate și
plantate
- Perimetral incintelor, se vor realiza fâșii plantate de protecție sanitară.
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
A1 +A2+A3 :
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- Imprejmuirile spre strada vor fi opace sau transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un
soclu de maxim 0.60 m. si vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se
recomanda dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m
inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;
- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
A1 +A2+A3 : POT maxim 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
A1 + A2+A3 : CUT maxim = 2.

IS- ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII:
GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI
Zona cuprinde unitati socio-culturale, unitati comerciale si servicii, unitati de invatamant, situate in
afara perimetrului central al orasului Tasnad sau in localitatile apartinatoare orasului.
In localitatile apartinatoare institutiile publice sunt limitate, fiind adaptate la cerintele locale. Exista in
unele sate, unitati de invatamant prescolar (Valea Morii si Sarauad) sau scolar (Cig si Sarauad), o unitate
culturala (camin cultural –Cig) si unitati de cult (in toate satele apartinatoare). Unitatile comerciale sunt in
general magazine mixte. Nu exista unitati administrative, satele fiind subordonate orasului Tasnad.
Zona cuprinde urmatoarele UTR-uri:
IS 1 – UTR unitati socio-culturale
IS 2 – UTR unitati comerciale si servicii
IS 3 – UTR unitati de invatamant

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
IS 1: - constructii de cult: lacasuri de cult
- constructii de cultura: biblioteci, muzee, case de cultura, teatre, expozitii, sali de reuniune,
cinematografe, sali polivalente, centre si complexe culturale.

IS2: - constructii comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata
agroalimentara, servicii, autoservice, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de
turism
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-

constructii financiar-bancare: sedii de banci, filiale, sedii de societati de asigurari
constructii de sanatate: spital general, spital de specialitate, dispensare, stomatologii, farmacii,
centre de recoltare, crese speciale

IS3: - constructii de invatamant: invatamant prescolar - gradinite, scoli primare, gimnaziale, licee, scoli
postliceale, profesionale, invatamant superior.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
IS1+IS2+IS3 :
- se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile neconstruite cu conditia sa se mentina
accesele carosabile si trecerile pietonale necesare, parcari si spatii verzi conform prezentului RLU si
sa se respecte cerintele de protectie a cladirilor existente.
- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
- piatele agroalimentare se vor amplasa in zona de interes comercial
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE :
IS1+IS2+IS3 :
- orice alte activităţi care nu corespund cu cele prevazute la articolul 1.
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din
institutiile publice;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)
IS1+IS2+IS3 :
- Supafața minimă a parcelei - 350 mp. cu un front la strada de minim 12.0 metri;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
IS1+IS2+IS3 :
- cladirile se vor dispune fie la aliniament, fie retras față de aliniament cu cel puțin 1 m.
- În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
IS1+IS2+IS3 :
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- clădirile se vor retrage față de limitele de proprietate în mod obligatoriu conform Codului Civil,
respectiv la minim 0,60 m față de limita de proprietate atunci când pe acea fațadă nu sunt ferestre, respectiv
minim 2,00 m când pe acea fațadă sunt ferestre. Se poate construi pe limita de proprietate numai cu acordul
vecinului.
- în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Clădirile se vor retrage în mod
obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă de 3 m. In cazul
existenţei calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
- În toate situațiile, se va respecta o retragere față de limita de proprietate posterioară de cel puțin 5
m.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
IS1+IS2+IS3 :
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor opuse, dar nu mai puțin de 3 m
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
IS1+IS2+IS3 :
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri latime dintr-o
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
IS 1 – pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avanduse in vedere minim 5 locuri de parcare.
- Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori si spectatori si
personal, dupa cum urmeaza :
- cate un loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere
- un loc la 10-20 locuri in sala
IS 2 – pentru institutiile financiar-bancare cate un loc de parcare la 20 de salariati si un spor de 50%pentru
clienti ; in functie de destinatia cladirii si de amplasament, parcajele pentru salariati pot fi impreuna cu cele
ale clientilor, adiacent drumului public.
- pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti dupa cum
urmeaza :
- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la
400 mp
- un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600
mp
- un loc de parcare la 50mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexe comerciale
de 600-2000 mp
- un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri
comerciale de peste 2000 mp.
- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri de masa ; la acestea se vor
adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
- pentru constructiile de sanatate va fi prevazut cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.
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IS 3 – pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si
caracterul zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile
invacinate.
- inaltimea cladirilor nu va depasi distanta dintre aliniamente;
Regim de inaltime maxim admis :
IS 1+ IS3 : P+2
IS 2 : P+4

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
IS1+IS2+IS3 :
- aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni, dar respectand
conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al strazilor
comerciale, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din
vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate;
- se interzice modificarea aspectului cladirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului
de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.
- se admit doar culor discrete
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
IS1+IS2+IS3 :
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice; se admit și soluții locale cu
condiția respectării normelor sanitare.
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se
evita producerea ghetii;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
IS1 : - pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de
protectie, dimensionate in functie de amplasarea in localite.
- Pentru toate constructiile culturale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, spatii de joc si de
odihna, in functie de capacitatea constructiei – 10-20% din suprafata totala a terenului.
IS2 :- pentru constructiile de sanatate vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incinteu,
dupa cum urmeaza :
- aliniamente simple sau duble cu rol de protectie
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 mp/pacient
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- pentru crese speciale : 10-15mp/copil
- pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ si de agrement in exteriorul
cladirii sau in curti interioare 2-5% spatii verzi din suprafata totala a terenului.
IS3 : pentru unitatile de invatamant prescolar, incintele vor fi prevăzut un spaţiu verde cu lăţimea de
minimum 25 m, cu rol în reducerea influenţei zgomotului stradal.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :
IS1+IS2+IS3 :
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri :
- imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor
servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale.
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de
maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri inaltime, din care 0.30 metri soclu opac, dublate de gard viu.
- spre trotuare şi circulaţii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.
- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor
transparente sau din gard viu.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
IS1+IS2+IS3 :
- POT maxim = 50%,
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT maxim = 2,2
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V - ZONA SPATIILOR PLANTATE
Se compune din urmatoarele UTR-uri:
V 1 - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT
V 1A – PARCURI, GRADINI PUBLICE, SCUARURI SI FASII PLANTATE
PUBLICE
V 1B - AMENAJARI SPORTIVE
V 2 - SPATII VERZI PENTRU AGREMENT
V 3 - SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA CURSURILOR DE APA SI A ZONELOR
UMEDE
V 4 - CULOARE DE PROTECTIA FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA
V 5 - FASII PLANTATE DE PROTECTIE SANITARA
V 6 – FASII PLANTATE DE PROTECTIE IMPOTRIVA ALUNECARILOR DE
TEREN.
Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate inclusiv pentru a se identifica valoarea
acestora din punct de vedere ecologic.

GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI
Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes orasenesc, spaţii
pentru sport şi agrement cu acces limitat de apartenenţa la cluburi sau contra cost, spaţii plantate de
protecţie şi păduri de diferite tipuri.
S-a constatat un deficit al spatiilor verzi publice, de aceea se impune crearea de noi astfel de
suprafete astfel incat sa se respecte norma de 26mp/loc conform legislatiei in vigoare.
Suprafetele intravilane cu risc de producere a alunecarilor de teren vor fi plantate in vederea
stabilizarii versantilor.
Se vor realiza fasii plantate de protectie sanitara pentru cimitire si statia de transfer.
Se vor amenaja spatii verzi de agrement in jurul celor doua lacuri de agrement din sudul localitatii
Tasnad.
In zona strandului termal s-a creat o zona destinata activitatilor sportive (Baza sportiva).
Se va urmari imbunatatirea calitatii mediului si infrumusetarea aspectului urbanistic prin ponderea
mare a suprafetelor plantate – parcuri, scuaruri, fasii de protectie, ornamente florale, amenajari pentru joc si
odihna, mobilier urban, etc.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
V 1 a - sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :
- spatii plantate
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;
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- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere avand suprafata construita
desfasurat limitata la cel mult 60 mp.
V 1b - sunt admise amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite
V 2 - sunt admise constructiile si echipamente pentru agrement, divertisment, relaxare, spații verzi, sport.
V 3 + V 4 + V 5 + V6 - conform legilor si normelor in vigoare
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
V1 - se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer
liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi
comerţ, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în acest scop;
- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere şi anexe, cu condiţia ca suprafaţa acestora
însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a
platformelor mineralizate, să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a parcului.
- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu
condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii.
- Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
V 1 - V 6 - se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare;
V 1 + V 2 - se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea
suprafetelor inverzite, cu execeptia celor prevazute la articolul 2;
V 4 - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor;
V 1 - V 6 - se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate

SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
V1-V6 -

Conform situației existente

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
V 1 - V 6 - Clădirile și amenajările vor fi dispuse fie la aliniament fie retrase cu minim 1.5 metri față de
aliniament

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
V 1-V6ale parcelei.

Clădirile și amenajările vor fi retrase cu minim 2 metri față de limitele laterale și posterioare

ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA
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V 1 - V 6 - Clădirile și amenajările vor fi retrase unele față de altele cu minim jumătate din înălțimea celei
mai înalte, dar nu mai puțin de 3 metri

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
V 1 - V 6 - Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
– agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
V1-V6 vigoare.

Se va asigura parcare publică la intrarea în incintă, dimensionată conform normelor în

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
V1-V6 -

Regim de înălțime maxim admis – D+P+1, Înălțimea maximă 9 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
V 1 - V 6 - Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
V 1 - V 6 - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice sau vor avea asigurate condițiile de
funcționare prin surse proprii .
Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele
edilitare.
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
V 1 - V 6 – zonele vor fi amenajate în preponderență ca spații verzi

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
V 1 - V 6 - Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80
cm și o parte transpareantă realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în
ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile
vor putea fi dublate de garduri vii.
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
V 1a, V3, V4, V5, V 6 –
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-

POT maxim = 10%

V 1b - V 2 –
POT maxim = 30%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
V 1a, V3, V4, V5, V 6 –
CUT maxim = 0.1
V 1b - V 2 –
CUT maxim = 0,3

T - ZONA TRANSPORTURILOR
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona se compune din urmatoarele subzone:
T 1 - UTR TRANSPORTURILOR RUTIERE
T 2 - UTR TRANSPORTURILOR PE CALE FERATA
Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al
Ministrului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a
acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate.
Zona de căi ferate cuprinde infrastructura feroviară, construcţiile şi instalaţiile aferente exploatării şi
întreţinerii liniilor de cale ferată.
Autorizarea construcţiilor din zona căilor ferate se emite în temeiul OUG nr.12/1998 privind
transportul pe căile ferate române. Pentru lucrări în zona căilor ferate şi în vecinătatea zonei de protecţie a
acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul S.N.C.F.R.
Zona este constituită din clădiri de interes public, platforme şi căile ferate.
Intrucat aspectul general al orasului este puternic influentat de imaginile oferite de catre principalele
cai de acces rutier si feroviar, se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea
autorizatiilor de construire pentru zonele de transporturi dupa cum urmeaza:
T 1 + T 2 - se conditioneaza acordarea autorizatiei de construire de calitatea cladirilor si amenajarilor
vizibile din drumurile publice;
T 2 - aspectul oferit de spatiul aferent caii ferate, va face obiectul unui studiu de ansamblu

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
T1:
- căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente
- unităţi ale întreprinderilor de transporturi, garaje
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- spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun
- refugii şi treceri de pietoni
- reţele tehnico-edilitare
- spaţii verzi amenajate
- parcaje publice
- lucrări de terasamente
- constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru
transferul marfurilor prin mijloace de transport cu tonaj si gabarit permis in localitate, instalatii de transfer,
precum si serviciile anexe aferente;
T2:
- construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
- construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a
circulaţiei
- instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
- instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii, transmisiuni de date şi
construcţii aferente acestora;

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
T1:
- incintele unităţilor de transport şi garajele publice vor obţine avizul de mediu şi se vor încadra în
normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscului de incendiu şi explozie.
- garajele şi parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înălţime.
- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie:
- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei,
produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);
- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazuta in anexa 3.

T2:
Construcţii care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în intravilan se
autorizează cu avizul organelor publice specializate. Prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare se
înţelege fâşia de teren indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100,00 m măsurata de la limita zonei
cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate. (conform RGU)
Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice , care afectează zona de
protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul organelor publice specializate si
anume:
- căi ferate industriale;
- lucrări hidrotehnice;
- traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
- subtraversarea liniilor de cale ferata de reţele de telecomunicaţii, energie electrică, conducte
sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologie şi canale libere.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
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T1:
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, realizarea drumului expres si a dotarilor
aferente;
- modernizarea intersecţiilor;
- realizarea spaţiilor de parcare;
- realizarea traversarilor pietonale sub si supraterane
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră : depozitări de materiale, piese sau utilaje
degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate,
terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;
- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă autorizarea
următoarelor lucrări:
- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;
- panouri independente de reclamă publicitară.
- se interzice:
- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;
- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin
natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste normele admisibile şi / sau prezintă risc de
incendiu / explozie.

T2:
- Se interzice construirea de orice fel în zona de siguranţă a căii ferate, cu excepția celor aferente
circulației feroviare. In prezentul regulament prin zona de siguranţa a căii ferate se înţelege fâşia de
teren de 20,00 m de o parte şi de alta din axul căii ferate, de-a lungul acesteia.
-

In zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
- amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care
împiedică vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;
- efectuarea oricăror lucrări care , prin natura lor ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar
afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau
care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor
de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate
romane, a zonei de protecţie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a condiţiilor de
desfăşurare normala a traficului.

-

Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea semnalelor C.F.R.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
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T 1 - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
T 2 – conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
T 1 - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
T 2 – Conform studiilor de specialitate
ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

T 1 – Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
T 1- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
- accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere
in permanenta.
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
T1+T2 :
- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării
clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei
spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;
- în spaţiul de retragere faţă de aliniament se pot prevedea parcaje cu condiţia înconjurării acestora cu
un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor
ferate si a semnalelor CF.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
T 1- inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
T 1- volumele construite vor simple si se vor armonizaza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;
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- tratarea acoperirii cladirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe inaltimile
inconjuratoare ;
T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
T 1- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si platforme exterioare;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
T 1 – strazile noi propuse sau propuse pentru reabilitare se vor realiza conform profilelor transversale
intocmite pe plansa de Reglementari urbanistice, respectiv vor avea cel putin 0.30 m spatiu destinat
spatiilor verzi, fasiilor plantate, de o parte si de alta a carosabilului.
T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
- imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.00 metri din care un soclu de
0.30 m., vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.00 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;
- portile de intrare vor fi retrase fata se aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor inainte de
admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
T 1 - POT maxim = 50%
T 2 - conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
T 1 - CUT volumetric maxim = 15 mc./mp. teren
T 2 - conform studiilor de specialitate
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G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona este alcatuita din urmatoarele UTR-uri:
G 1 – UTR constructii si amenajarilor izolate pentru statia de transfer
G 2 – UTR cimitire
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
G1 - construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:
- birouri autonome;
G2 -

cimitire şi clădiri anexă:
cimitire;
capelă mortuară;
mausoleu - osuar;
circulaţii carosabile;
parcaje;
circulaţii pietonale;
plantaţii;
pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
G1 G2

se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin normele sanitare;
se va institui zona de protectie sanitara pentru statia de transfer de 500 de metri.

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50.0 metri;
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0
mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere mai
ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
G 1 - pentru incintele situate in zone rezidentiale se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si
produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le genereaza;
G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul
acestora sau a celei perimetrale.

SECTIUNEA II CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
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G1 - pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 400 mp. şi un front la stradă
de minim 12 metri.
G2 – Conform situației existente
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
G 1 - cladirile noi sau reconstruite se vor retrage de la aliniament in zonele rezidentiale la distanta de
minim 4.0 metri, iar in zonele industriale la minim 8.0 metri pe strazi de categoria III si 10.0 metri pe
strazi de categoria II si I;
G2 ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
G 1 +G2 Clădirile se vor amplasa retras față de limitele laterale cu cel puțin jumătate din înălțimea
clădirii, dar nu mai puţin decât 3 m și cu minim 5 m față de limita posterioară.

ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

G 1 + G2- Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin
decât 3 m.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
G 1+G2 - se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulatie publica sau prin drept legal de
trecere;
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
G 1 +G2 – stationarea autovehiculelor se va realiza în interiorul parcelelor sau în spații publice amenajate ;
- Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerintelor tehnice specifice functiunii.
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
G 1+G2- inaltimea cladirilor nu va depasi 15.0 metri.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
G 1 - volumele construite vor fi simple si se vor armonizaza cu caracterul zonei si cu vecinatatile
immediate, fiind folosite doar culori discrete;
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
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G 1 - toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din
parcaje, circulatii si platforme exterioare;
G 2 - se vor asigura: puncte de apa din retea publica, un punct sanitar, un spatiu de depozitare a deseurilor .
- se va sigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica de canalizare a apelor meteorice.
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
G 1 - orice parte a incintei, vizibila dintr-o circulatie publica, inclusiv de pe calea ferata, vor fi astfel
amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localitatii.
- suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de
minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200 mp;
G 2 - se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
G 1 - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30 m., vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda
dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre
cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
- portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
G 2 - imprejmuirile spre strada vor fi semiopace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret potrivit
functiunii, avand inaltimi de maxim 2.20 metri.
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
G 1+G2 - POT maxim = 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
G 1+G2 – CUT maxim = 0.6 mp.ADC/mp.teren

S - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.
Zona este alcatuita din doua unitati cu destinatie speciala:
- unitatea militara din localitatea Sarauad;
- centrul de instructie jandarmi din orasul Tasnad.
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Eliberarea autorizaţiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice şi cu
avizele ministerelor tutelare.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
ARTICOLUL 1 – 3 – unități cu destinație specială.

SECTIUNEA II :

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 – 9 – conform cerințelor tehnice de specialitate.
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.
- conform cerințelor tehnice de specialitate.
ARTICOLUL 11 – 13 - fără precizări.
ARTICOLUL 14 -

ÎMPREJMUIRI.

- conform cerințelor tehnice de specialitate.
SECŢIUNEA III:

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).
- conform cerințelor tehnice de specialitate.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).
-conform cerințelor tehnice de specialitate.

TE - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE.
GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI.
Zona TE reuneşte toate funcţiunile care aparţin echipamentelor edilitare (surse de apa, statii de epurare,
statii de pompare, statii de transformare si reglare presiune, etc.)
Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama şi de condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare
şi servituţiile impuse de către acestea, vecinătăţilor prezentate în Anexa la prezentul regulament.
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care sa instituit servitute de utilitate publică (protecţia sanitară a surselor, reţelelor, staţia de epurare, staţii de
pompare, etc.) se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform
legii.
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SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.
TE - birouri autonome;
- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare
cu energie electrică şi termică, alimentare cu gaze naturale;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.
TE -se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme;
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.
TE - pentru incintele situate în zone rezidenţiale sau mixte se interzic orice activităţi care prezintă risc
tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE
CLĂDIRILOR.
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI
DIMENSIUNI).

AMPLASARE,

ALE

ECHIPARE

PARCELELOR

ŞI

CONFIGURARE

(SUPRAFEŢE,

A

FORME,

TE -pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 300,00 mp şi un front la stradă
de minim 12,00 m.
- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se
va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.
TE - clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada
respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţă de
minim 3,00 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante sunt retrase de la stradă;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

LATERALE

ŞI

TE - distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu
mai puţin de 3,00 m;
- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni publice şi de
locuit;
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- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc procese de
producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în
vigoare.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI
PARCELĂ
TE - distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai
înalte, dar nu mai puţin de 3,00 m;
- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în
clădirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi
permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.
TE - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.
TE - staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei
publice;
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.
TE - 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
10,00 m.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
TE - volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile
imediate;
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
TE - toate clădirile vor fi racordate la retelele edilitare publice existente in zona sau prin surse locale.
ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
TE :
suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie
de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 m şi vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200,00 mp;
70

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
TE împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,00 m din care un soclu de
0,60 m, şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă
dublarea spre interior la 2,50 m distanţă cu un al doilea gard transparent de maxim 2,20 m înălţime,
între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;
- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun,
porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice
înainte de admiterea lor în incintă.

SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).
TE- POT maxim = 50 %
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).
TE - CUT maxim = 1,5 mp ADC / mp teren
EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN
EX 1 - Zone rezervate pentru traseele drumurilor publice (inclusiv zonele de protecţie a acestora)
EX 1a- Subzone rezervate pentru traseul drumului expres
EX 1b- Subzone rezervate pentru traseul drumului de centura.
EX2 – Zone de protecţie: pentru vestigiile arheologice, cursuri de apa, alte zone de protectie
sanitara.
EX3- Zone rezervate pentru terenurile agricole.
EX4- Zone rezervate pentru terenurile forestiere.

GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI
EX 1 - ZONE REZERVATE PENTRU TRASEELE DRUMURILOR PUBLICE (INCLUSIV
ZONELE DE PROTECŢIE A ACESTORA)
Terenuri cuprinse in teritoriul administrativ al localitatii, destinate lucrărilor majore de infrastructura
rutiera si a zonelor acestora de protecţie;
Pentru realizarea drumului expres s-a rezervat o fasie cu latimea de 200 de metri, zona destinata
amplasamentului optim care se va realiza conform proiectelor de specialitate.

SECTIUNEA 1- PRESCRIPTII SPECIFICE. REGLEMENTARI.
Zona drumului express si a drumului de centura va cuprinde suprafaţa de teren ocupata de ampriza cu
elementele constructive si lucrările aferente in faza de construire si cele doua fâşii laterale de o parte si
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de alta, numite zone de siguranţă la care se adăuga si zonele de protecţie corespunzătoare. Zona de
protecţie începe de la marginile exterioare ale benzilor de siguranţă.
Ampriza este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila,
acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrări de arta.
Zonele de sigurantă sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului public,
destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de
intretinerea si exploatarea drumului, pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor
situate in vecinătatea drumului. Din zonele de sigurantă fac parte si suprafetele de teren destinate
asigurării vizibilitătii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrări de consolidari ale
terenului drumului si altele asemenea.
Zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a zonelor de sigurantă, necesare
protectiei si dezvoltării ulterioare a drumului. Limita zonei de protectie a drumului express este de
50,00 m din axul acesteia pana la marginea exterioara a zonei drumului, iar pentru drumul de centura
20.00 m.
In zonele destinate amenajării nodurilor rutiere se recomanda rezervarea unei fâsii de 50,00 m (zona cu
interdictie temporara de constructie), pana la materializarea lucrărilor propuse.
SECTIUNEA 2 - UTILIZARE FUNCTIONALA.
ARTICOLUL 1. UTILIZARI ADMISE






Căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente
Indicatoare de semnalizare a circulatiei si alte dotări pentru siguranta circulatiei;
Supratraversari si subtraversari pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc.
Spaţii verzi amenajate;
Lucrări de terasamente, constructii de apărare si consolidare;

ARTICOLUL 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în conformitate
cu prevederile legislaţiei in vigoare.
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice:
 Construcţii si instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere si de exploatare (spatii
de servicii, centre de întreţinere, dotări aferente: grupuri sanitare, restaurante, magazine, etc.)
 Parcaje (inclusiv parcări de scurta durata), garaje si staţii de alimentare cu carburanţi si resurse de
energie (inclusiv funcţiuni complementare: magazine, restaurante, etc.);
 Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse
petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii si infrastructuri, ori alte instalaţii sau construcţii
de acest gen;
Lucrările, construcţiile si amenajările amplasate in zona de protecţie a drumurilor publice trebuie
sa nu aducă prejudicii drumului sau derulării in siguranţă a traficului prin:
 Neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzător;
 Executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care sa provoace înzăpezirea drumului sau sa
împiedice vizibilitatea pe drum;
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 Executarea unor lucrări care modifica stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane
sau de suprafaţă;
Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie să nu
prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse
petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen) si să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei
(capacitate, fluenţă, siguranţă).
Realizarea in zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, in orice scop, se face cu
respectarea legislaţiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executării construcţiilor si numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de
urgenta se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se obţină
ulterior, in cazul in care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează intr-un termen stabilit de comun
acord cu administratorul drumului.
In zona mediana a drumurilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor si
siguranţei circulaţiei.
Folosirea temporara sau definitiva, precum si scoaterea temporara sau definitiva a terenurilor din
circuitul agricol si silvic se vor face in conformitate cu prevederile legale.
In cazul in care drumul străbate zone umede se va evita apariţia fenomenului de băltire.
Lucrările de execuţie a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecţie sanitara impuse de
legislaţia in vigoare.
Amplasarea lucrărilor de artă- poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel încât sa se evite:

Modificarea dinamicii scurgerii apelor

Întreruperea scurgerii apelor subterane
Deversarea apelor uzate menajere in sanţurile laterale drumului este interzisa. Evacuarea apelor uzate
menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, racordate la un sistem de canalizare, se face prin
instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie proiectate si executate conform legislaţiei
in vigoare si amplasate la cel puţin 10,00 m de cea mai apropiata locuinţă.
Se recomanda utilizarea de panouri fonoabsorbante si îmbrăcăminte antizgomot la trecerea
autostrăzii prin apropierea zonelor de locuit.
ATICOLUL 3. UTILIZARI INTERZISE
In zona drumului public este interzisa amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care
periclitează siguranţa circulaţiei.
Se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta mai mica
de 50,00 m (pentru drumul express) sau 20.00 m pentru drumul de centura de marginea îmbrăcămintei
asfaltice.
Se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră
 depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate
 amenajări de şantier abandonate
 platforme cu suprafeţe deteriorate
 construcţii degradate
 terenuri lipsite de vegetaţie
 gropi de acumulare a apelor meteorice
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depozite de deşeuri etc.;

Se interzice:
 cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;
 amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin
natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste normele admisibile şi/ sau prezintă risc de
incendiu/ explozie.

EX2 - ZONE DE PROTECŢIE: PENTRU VESTIGIILE ARHEOLOGICE, CURSURI
DE APA, ALTE ZONE DE PROTECTIE SANITARA.
Situl arheologic cuprinde monumente istorice situate subteran sau suprateran, vestigii arhelogice.:
structuri, constructii, grupuri de cladiri.
Zonele cu potential arheologic evidentiate intamplator sunt terenurile delimitate conform legii in
care existent de bunuri de patrimoniu arheologic se evidentieaza in mod neprevazut ca urmare a:
- Actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica (lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni
geologice, lucrari agricole
- Actiunea factorilor naturali, seism, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului.
La stabilirea zonelor de protectie se va tine cont de Legea in vigoare 442/2001.
La stabilirea lăţimii zonei de protecţie a cursurilor de apa existente in teritoriu, se va ţine seama de
Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996.
Zonele de protecţie sanitară cu regim sever al captărilor de apă se delimitează de către autorităţile
locale, pe baza avizului organelor de specialitate, ţinând seama de reglementările în domeniu (Decretul
nr. 1059/1967).
Zonele de protectie sanitara fata de ferme si unitati agro-zootehnice, se stabilesc in conformitate cu
prevederile O.M.S. nr. 119/ 2014, actualizat 2018.

EX3 - SUBZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE.
Terenurile agricole din teritoriul administrativ al orasului se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul
General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole din extravilan este
permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege).
Pentru amplasarea fermelor şi exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a
mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii de impact asupra mediului si sanatatii
populatiei, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

EX4- SUBZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE FORESTIERE.
Suprafeţele împădurite din extravilanul UAT Tasnad s-au delimitat conform planşei Reglementari
urbanistice – zonificare.
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Autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe trenurile cu destinaţie forestieră se supune
prevederile legale în vigoare şi este permisă numai cu avizul organelor administraţie publice de
specialitate.
Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia
utilizărilor permise de Codul Silvic.
Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante,
etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru
care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

RESTRICTII PROVIZORII RECOMANDATE
Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua
posibilităţile ulterioare de modernizare ale localitatii;
Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al
localitatii Tasnad se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.
Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept
scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996
Art.10 Expunerea la riscuri naturale).
Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele
amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.
Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu
excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.
Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii
poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii
şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

Șef proiect:
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