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1. DISPOZIŢII GENERALE 
1.1. Rolul R.L.U. 

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare care 
cuprinde prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a 
construcţiilor pe întregul teritoriu administrativ al oraşului Bolintin-Vale. R.L.U. însoţeşte Planul 
Urbanistic General al oraşului Bolintin-Vale şi face parte integrantă din acesta.  
Rolul R.L.U. constă în explicitarea şi detalierea prevederilor din P.U.G. în conformitate cu 
Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996 (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 146/1996), precum şi cu conţinutul tehnic şi structura din Ghidul privind 
elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism (Indicativ GM-007-2000, aprobat cu 
O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000) şi din Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-
cadru al Planului urbanistic general (Indicativ GP-038-1999, aprobat cu O.M.L.P.A.T. nr. 
13/N/10.03.1999). 

1.2. Baza legală a elaborării R.L.U. 
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este elaborat cu respectarea prevederilor Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 
El intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul Local al oraşului Bolintin-Vale şi nu poate fi 
modificat decât în condiţiile şi în limitele prevederilor legale prevăzute în Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

R.L.U. este elaborat în conformitate şi cu următoarele acte normative importante: 
▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
▪ Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată. 
▪ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
▪ Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste 

România, cu modificările şi completările ulterioare. 
▪ Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 
▪ Legea nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice, republicată. 
▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. 
▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
▪ Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
▪ Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privitoare la protejarea patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

▪ Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

▪ Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 
modificările ulterioare. H.G.R. nr. 162/ 2002 privind depozitarea deşeurilor. 

▪ Legea nr. 153/2011 privind îmbunătăţirea condiţiilor ambientale. 
▪ Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale 

▪ Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament 
de către operatorii de rețea 

▪ Ordinul ANRE nr. 4/2007 modificat și completată de Ordinul ANRE nr. 49/2007 –” Norma 
tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților 
energetice – rev.1”  

R.L.U. ţine, de asemenea, cont de toate prevederile legale în vigoare conţinute, în Constituţia 
României şi în Noul Cod Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi în alte legi, fără legătură directă 
cu domeniul urbanismului. 
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1.3. Domeniul de aplicare al R.L.U. 

R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe întregul teritoriu 
intravilan al oraşului Bolintin-Vale format din localităţi şi din alte terenuri, după cum urmează: 

a. Oraşul Bolintin-Vale; 
b. Satul Malu Spart; 
c. Satul Suseni; 
d. Satul Crivina; 
d. Alte terenuri delimitate în P.U.G. (trupuri de intravilan sau trupuri izolate). 

Teritoriul intravilan al oraşului Bolintin-Vale este cel figurat în Planşa nr. 1. Încadrare în teritoriu.  

Zonificarea funcţională a teritoriului oraşului Bolintin-Vale este stabilită în funcţie de categoriile 
activităţilor umane desfăşurate şi de ponderea acestora pe întregul teritoriu studiat, de 
omogenitatea funcţională a fiecărei zone, de configuraţia naturală a terenului, de caracteristicile 
geotehnice ale terenului precum şi de caracterul de operaţionalitate care trebuie să se obţină. 
R.L.U. stabileşte reglementări specifice pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională din teritoriul intravilan al 
oraşului. Ele sunt detaliate în cadrul Cap. 4. Prevederi privind zonele funcţionale din intravilan. 
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2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 
construit 

(1) Pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale, în limitele teritoriului intravilan aprobat pentru localităţile 
componente (Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni, Crivina), inclusiv în trupurile izolate aferente 
acestora, este permisă autorizarea construirii, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Terenurile cu destinaţie agricolă din teritoriul extravilan al oraşului Bolintin-Vale sunt stabilite 
în Planşa nr. 1. Încadrare în teritoriu. Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor pe 
terenurile agricole din extravilan se supune reglementărilor în vigoare. Schimbarea destinaţiei 
acestor terenuri se realizează conform legii. 

(3) Terenurile cu destinaţie forestieră din teritoriul extravilan al oraşului Bolintin-Vale sunt stabilite 
în Planşa nr. 1. Încadrare în teritoriu.  

(4) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor pe terenurile împădurite se supune 
reglementărilor în vigoare. Schimbarea destinaţiei acestor terenuri este interzisă. 

(5) Pentru orice intervenţie asupra unei construcţii monument istoric sau în zona de protecţie a 
acestuia şi pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată, într-un sit 
arheologic sau în zona de protecţie a acestuia  se va solicita avizul M.C. - D.J.C. Giurgiu. 

(6) Autorizarea construirii pentru imobile clasate sau propuse pentru clasare în L.M.I., în 
zonele de protecție a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate 

a. Prevederile specifice monumentelor clasate se aplică în mod corespunzător oricărui imobil 
propus pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, până în momentul clasării acestuia 
sau, după caz, respingerii documentaţiei de clasare. 

b. Se interzice desființarea (totală sau parțială) a clădirilor din imobilele înscrise în L.M.I. sau 
propuse pentru clasare. Prin excepție, pot fi desființate (total sau parțial) clădirile sau părțile 
de clădire din aceste imobile pentru care Studiul istoric de fundamentare a intervențiilor, 
elaborat în condițiile legii și ale prezentului R.L.U. stabilește o valoare culturală complexă 
mică sau nulă. 

c. Documentaţiile de autorizare a construirii privind intervenţii asupra imobilele monumentele 
istorice trebuie elaborate de specialişti şi/sau experţi atestaţi de Ministerul Culturii în 
domeniul „restaurare de arhitectură”. 

d. Avizarea şi autorizarea intervenţiilor propuse la monumentele istorice clasate sau aflate în 
procedură de clasare în Lista Monumentelor Istorice, se face doar având la bază următoarele 
piese, obligatorii: 

1. Studiu istoric de fundamentare a intervențiilor (al imobilului / contextului urban în care 
este amplasat), întocmit şi asumat, în condiţiile legii, de către specialişti / experţi 
atestaţi de Ministerul Culturii pentru specialităţile proiectare intervenţii monumente 
istorice, studii / analize, urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice, 
urbanism istoric, arheologie (dacă este cazul); 

2. Expertiza tehnică a imobilului, întocmită şi asumată, în condiţiile legii, de către 
specialişti / experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru specialitatea structuri portante 
istorice; 

3. Documentație tehnică pentru autorizarea construirii / desființării, întocmită şi asumată, 
în condiţiile legii, de către specialişti / experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru 
proiectare intervenţii monumente istorice şi specialităţi conexe, în funcţie de specificul 
şi complexitatea intervenţiei propuse (ex.: componente artistice; instalaţii etc.); 

e. Pentru intervenţiile propuse în zonele de protecţie ale monumentelor istorice, la imobile care 
nu sunt monumente istorice sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, 
documentaţiile vor fi întocmite şi asumate de arhitecţi cu drept de semnătură. 

f. De regulă, proiectele de intervenţii asupra monumentelor istorice clasate sau propuse pentru 
clasare în Lista Monumentelor Istorice vor avea ca obiect consolidare, conservare, renovare, 
restaurare. Orice alt tip de intervenție va trebui temeinic justificată şi argumentată prin Studiul 
istoric de fundamentare. 

g. De regulă, proiectele de intervenţii asupra monumentelor istorice clasate sau propuse pentru 
clasare în Lista Monumentelor Istorice nu vor cuprinde intervenții care să modifice 
volumetria, fațadele şi forma învelitorilor. Orice alt tip de intervenție va trebui temeinic 
justificată şi argumentată prin Studiul istoric de fundamentare. 
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h. Se interzice amplasarea de echipamente şi instalaţii standardizate (părţi de instalaţii de 
climatizare / unităţi exterioare de aer condiţionat; unităţi de contorizare furnizare apă, energie 
electrică, gaze naturale; puncte de transformare electrice) pe faţadele monumentelor istorice 
clasate în Lista Monumentelor Istorice sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor 
Istorice. 

i. Se interzice amplasarea de construcţii care obturează vizibilitatea asupra monumentelor 
istorice clasate sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice. 

j. În imobilele clasate sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice se interzice 
amplasarea de construcţii / instalaţii cu înălţime mai mare decât înălţimea maximă la coamă 
a obiectivului protejat; dacă obiectivul protejat este edificiu de cult, maximul înălţimii se 
consideră înălţimea la cornişă. 

k. Documentaţiile de urbanism care includ teritorii care sunt incluse (total sau parțial) în zone de 
protecție a monumentelor istorice vor fi întocmite şi asumate, în condiţiile legii, de către 
specialişti / experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru specialităţile proiectare intervenţii 
monumente istorice - urbanism, studii / analize - urbanism istoric şi vor conţine şi studii 
istorice de fundamentare, și (dacă este cazul) studii / rapoarte de diagnostic arheologic. 

l. Autorizarea construirii pentru imobilele clasate în L.M.I. este posibilă în condiţiile respectării 
dispoziţiilor prezentului R.L.U. şi este în competenţa D.U.L.P. din cadrul C.J. Giurgiu; 
autorizarea se va face după următorul flux: 
1. Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (C.U.); 
2. Eliberarea C.U., însoţit de Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric emisă de 

Direcţiei pentru Cultură a Judeţului Giurgiu (D.J.C. Giurgiu), care extrage din prezentul 
R.L.U. condiţiile de construire pe parcela respectivă şi solicită pentru Documentaţia 
Tehnică pentru Autorizarea Construirii (D.T.A.C.) cel puţin următoarele avize 
favorabile: 
(i) Avizul M.C. (Comisia Naţională a Monumentelor Istorice - CNMI) pentru lucrări 

efectuate în imobilele monument istoric clasate în grupa valorică A, cu excepţia 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor (cf. Ordinului M.C.C. 
nr. 2435/25.10.2006); avizul se eliberează pe baza Studiului istoric de 
fundamentare a intervenţiilor; avizul M.C. va lua în considerare în mod 
obligatoriu concluziile cercetării arheologice preventive în imobil, efectuate şi 
avizate conform prevederilor legale specifice. 

 (ii) Avizul D.J.C. Giurgiu (Comisia Zonală a Monumentelor Istorice) pentru imobilele 
monument istoric clasate în grupa valorică B (cf. Ordinului M.C.C. nr. 
2435/25.10.2006); avizul se eliberează pe baza Studiului istoric de fundamentare 
a intervenţiilor; avizul D.J.C. Giurgiu va lua în considerare în mod obligatoriu 
concluziile cercetării arheologice preventive în imobil, efectuate şi avizate 
conform prevederilor legale specifice. 

3. Cererea pentru eliberarea Autorizaţie de Construire (A.C.), bazată pe D.T.A.C. care 
respectă în totalitate condiţiile prezentului R.L.U. şi ale avizelor favorabile de la alin. 2. 
de mai sus. 

4. Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respectă cerinţele de la alin. 2 de mai sus. 
p. Autorizarea desfiinţării construcţiilor anexe din imobilele clasate în L.M.I. se face conform 

aceluiaşi flux administrativ. 
q.  Orice lucrare de construire asupra unei construcţii situată în raza de protecţie a unui 

monument istoric se va face cu avizul M.C.- C.N.M.I. (dacă monumentul istoric este încadrat 
în grupa valorică A) sau M.C. – D.J.C. Giurgiu (dacă monumentul istoric este încadrat în 
grupa valorică B). 

r.  Pentru teritoriile delimitate prin prezentul PUG ca zone construite protejate (zonele de 
protecție ale monumentelor istorice sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor 
Istorice, altele decât cele din patrimoniul arheologic) autoritatea publică locală va iniția şi 
finanța documentații de urbanism de tip PUZCP, prin care va detalia regimul de protecție şi de 
dezvoltare al fiecărui imobil din aceste zone. Aceste documentații se vor elabora în 
conformitate cu OMTCT nr, 562/2003 şi vor fi fundamentate printr-un studiu istoric zonal. 

(8) Siturile arhelogice şi zonele lor de protecţie sunt evidenţiale în Planşa nr. 1. Încadrare în 
teritoriu şi în Planşele 3.1 – 3.2. Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională. Orice 
intervenţie în aceste zone se va face cu avizul Ministerului Culturii – Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Giurgiu. 
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(7) Prevederi speciale privind protejarea patrimoniului arheologic: 

a. Prevederi speciale pentru perimetrele delimitate ale siturilor arheologice înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice, grupa valorică B (Situl 1 - GR-I-s-B-14800 şi Situl 2 - GR-I-s-B-
14801) sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice (Situl 3): 

- orice autorizaţie de construire va fi precedată de cercetare arheologică preventivă şi, după 
caz, de descărcare de sarcină arheologică şi va avea la bază avizul Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură Giurgiu; 
- sunt admise, fără cercetare preventivă, activităţile agricole care nu presupun o adâncime de 
săpare a pământului mai mare de 30 cm şi nu necesită deplasarea de utilaj greu; păşunatul; 
realizarea de amenajări de semnalizare şi punere în valoare a sitului arheologic; activităţile 
legate de cercetarea arheologică;  
- până la efectuarea cercetării arheologice preventive (autorizată în condiţiile legii şi asumată 
de un arheolog atestat), perimetrele siturilor arheologice, aşa cum sunt ele delimitate prin 
P.U.G., sunt supuse unei interdicţii temporare de construire; 

- sunt interzise arăturile mai adânci de 30 cm și orice tip de activități care implică construirea 
de clădiri, construcții anexe, instalații, rețele etc, inainte de obținerea certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică); 
- în cazul în care, în conformitate cu rezultatele cercetării arheologice preventive, este 
posibilă descărcarea de sarcină arheologică, aceasta va urma procedurile legale; în cazul în 
care situl este clasat în Lista Monumentelor Istorice, descărcarea de sarcină arheologică va fi 
însoţită şi de declasarea sitului din L.M.I.; 

- în cazul în care, în conformitate cu rezultatele cercetării arheologice preventive, nu este 
posibilă descărcarea de sarcină arheologică (vestigii arheologice construite de importanţă 
deosebită, care nu vor putea fi prelevate sau strămutate), beneficiarul va modifica / completa 
proiectul, în aşa fel încât acestea să nu fie afectate de lucrările propuse, iar perimetrul 
delimitat prin cercetare va fi supus unei interdicţii definitive de construire; în această situaţie, 
şi în cazul în care situl nu este clasat în L.M.I., se va declanşa şi procedura de clasare a 
acestuia; 

- costurile cercetării arheologice se suportă de către beneficiarii investiţiilor, potrivit 
dispoziţiilor legale; 
- toate lucrările care urmează să afecteze solul vor fi supravegheate din punct de vedere 
arheologic, în condiţiile legii; 
- efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică, se consideră distrugere a monumentelor istorice şi se 
pedepseşte potrivit prevederilor legii penale; desfiinţarea, distrugerea parţială sau 
degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sancţionează conform legii 
penale. 

b. Prevederi speciale pentru zonele de protecţie ale siturilor arheologice situate în intravilanul 
sau în extravilanul localităţilor: 

- orice autorizaţie de construire va avea la bază avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Giurgiu; 

- toate lucrările care urmează să afecteze solul vor fi supravegheate din punct de vedere 
arheologic, în condiţiile legii; 
- în cazul în care, în timpul executării lucrărilor, vor fi identificate materiale arheologice 
(bunuri mobile), lucrările vor fi oprite atât timp cât va fi necesar instituţiei de specialitate 
pentru înregistrarea şi prelevarea lor; 
- în cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite, se va solicita descărcarea 
de sarcină arheologică a suprafeţei de teren aferente investiţiei propuse, iar lucrările vor fi 
sistate în porţiunea respectiva atât timp cât va fi necesar instituţiei de specialitate pentru 
cercetarea arheologică preventivă exhaustivă a acestora; concluziile şi recomandările 
cercetării preventive astfel întreprinse sunt obligatorii pentru beneficiar şi autorităţi; 
- în cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanţă 
deosebită, care nu vor putea fi prelevate sau strămutate, beneficiarul va modifica / 
completa proiectul, în aşa fel încât acestea să nu fie afectate de lucrările propuse;  
- neanunţarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desfiinţare 
constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor legii. 

(8) Până la clasarea în L.M.I. a imobilului propus spre clasare prin prezenta documentaţie, se 
instituie o zonă construită protejată de interes local în jurul acestuia, conform prevederilor 
Planşelor 3.1. și 3.2. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională. Orice autorizaţie de 
construire în aceste perimetre se va emite cu avizul D.J.C. Giurgiu. Elementele specifice de 
reglementare ale acestor zone se găsesc detaliate în prezentul R.L.U. în capitolele destinate 
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zonelor funcţionale corespunzătoare. 
(9) Activităţile în ariile naturale protejate (ROSCI 038 Pădurea Bolintin) vor fi reglementate în 

conformitate cu Planurile de management ale acestora. 

2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 

(1) Este interzisă autorizarea directă a construcţiilor de orice fel (cu excepţia lucrărilor de 
apărare şi a lucrărilor de împrejmuire) în zonele şi pe parcelele afectate de riscuri naturale 
(inundaţii, eroziuni). 

(2)  Pentru orice intervenţie asupra unei parcele supuse riscurilor naturale sau limitrofe unei 
astfel de zone (cu excepţia lucrărilor de apărare şi împrejmuirilor), documentaţia care se va 
întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de specialitate privitoare la riscurile 
naturale care vor stabili condiţiile amplasării de noi construcţii, precum si lucrările necesare 
pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor şi va fi avizată şi aprobată conform legii. 

(3) Soluţiile constructive şi materialele de construcţie folosite vor avea în vedere situarea 
construcţiei într-o zonă supusă riscurilor naturale. 

(4) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice. 
(5) Se va asigura un sistem de drenaj al apelor meteorice funcţional. 
(6) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de 

siguranţă ale altor funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de 
canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile 
respectării legislaţiei în vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă etc.) (vezi Cap. 6.2).În 
jurul oricărei construcţii sau amenajări care, conform prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, 
reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei, se instituie o zonă de protecţie sanitară. 
Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în acord cu legislaţia în vigoare (vezi 
Cap. 6.2.). 

(7) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zona de 
siguranţă a obiectivelor cu destinaţie specială, în zonele de siguranţă ale altor funcţiuni, 
precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu 
energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de 
comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei 
în vigoare (vezi Cap. 6.2.). 

(8) Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri se va face cu respectarea 
legislaţiei specifice în vigoare. 

(9) Construcţiile care prezintă un grad avansat de uzură şi implicit pericol în exploatare vor fi 
supuse unor programe de expertizare şi consolidare. 

(10) În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice, îmbunătăţirii 
regimului de curgere al apelor şi pentru prevenirea poluării resurselor de apă, Conform art. 
40 din Legea  nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, se instituie zone de 
protecţie pentru: 

a) Cursurile de apă; lăţimea  zonei de protecţie variază între 5 şi 20 m în funcţie de lăţimea 
cursului de apă (vezi Cap. 6.2.) 
b) Suprafaţa lacurilor naturale sau a bălţilor acoperite de apă şi de vegetaţie acvatică; 
indiferent de suprafaţa lacurilor naturale sau a bălţilor, zona de protecţie va avea 5,0m la 
care se adaugă, acolo unde este cazul (pentru surse şi instalaţii de alimentare cu apă 
potabilă, surse de ape minerale şi lacuri terapeutice),  zona de protecţie sanitară cu regim 
sever sau cu regim de restricţii şi perimetre de protecţie hidrogeologică. 
Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea 
publică centrală în domeniul sănătăţii publice. 
c) Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; zona de protecţie va avea o lăţime de 4,0m; 

(11) În scopul asigurării protecției aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului 
București, sunt prevăzute zone de protecție sanitară cu regim sever, de minim 10m de la 
generatoarele exterioare ale aducțiunilor. Pentru aceste zone  H.G. nr. 930/2005, art. 24-29, 
Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prevăd următoarele:  
a) Terenurile cuprinse in zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite 
numai pentru asigurarea exploatării şi intreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de 
alimentare cu apă.  

b)  În zonele de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise:  
-  amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi 
a instalaţiilor; 
- efectuarea de săpături şi excavaţii de orice fel; exploatarea de agregate minerale;  
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- deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate; puţuri absorbante, haznale cu groapă 
simplă, bazine neetanşe pentru ape reziduale; 
- traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se 
colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua măsuri 
de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare.  
- amplasarea de activități: abatoare, triaje de cale ferată, baze auto, cimitire de maşini, 
locuinţe, spitale, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele 
reziduale şi pluviale, in condiţii de deplină siguranţă, in afara zonei de protecţie sanitară; 
cimitire umane şi de animale, ,containere de deşeuri; vidanjarea şi spălarea cisternelor care 
transportă ape fecaloid-menajere; balastiere;  
-  amplasarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, 
depozite de ingrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, 
combustibili solizi;  

c)  În zona de protecţie sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de protecţie: 
nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi depozitelor 
acoperitoare ale acviferului; terenurile vor fi protejate  împotriva eroziunii şi inundaţiilor, toate 
lucrările vechi de excavaţii deschise şi galerii, canale, puţuri, foraje,vor fi asigurate pentru 
prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant. 

d)  Terenurile agricole vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de 
plante păioase şi de pomi fructiferi, in condiţii care să nu provoace degradarea lucrărilor de 
alimentare cu apă. Sunt interzise: utilizarea ingrăşămintelor animale sau chimice şi a 
substanţelor fitofarmaceutice; irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
culturile care necesită lucrări de ingrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale; păşunatul. 

(12) În zona de protecţie a cursurilor de apă  este interzisă amplasarea de noi obiective 
economice sau sociale, inclusiv de locuinţe sau anexe ale acestora.  

(13) În zonele afectate de eroziune nu se vor putea amplasa construcţii până la amenajarea şi 
consolidarea malurilor. 

(14) Pe baza avizului de amplasament, obţinut conform prevederilor art. 49 din Legea  nr. 
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi a avizului de gospodărire a apelor, în 
zona inundabilă se pot executa noi obiective economice sau sociale, inclusiv locuinţe sau 
anexele acestora numai dacă sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, 
inclusiv luarea în consideraţie a efectelor inundaţiilor (măsuri speciale de fundare, 
hidroizolare, sistematizare verticală etc.), precum şi de asumarea, prin declaraţie pe proprie 
răspundere, de către proprietar a riscurilor în caz de inundaţie. 

(15) O declaraţie pe proprie răspundere de asumare a riscurilor în caz de inundaţie va trebui 
furnizată, cf. prevederilor art. 49 din Legea  nr. 107/1996, alin. (4) cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de către proprietarii construcţiilor existente în zona inundabilă şi în 
zona de protecţie, în cazul imposibilităţii desfiinţării acestora.  Această declaraţie va fi 
solicitată proprietarilor construcţiilor de către autorităţile administraţiei publice emitente a 
autorizaţiei de construcţie. 

(16) Pentru autorizarea lucrărilor de construire pe parcele situate în zone inundabile (de tip r) se 
va solicita un aviz de amplasament din partea A.N. Apele Române. 

(17) Pentru protecţia surselor de apă, se interzic aruncarea sau depozitarea în orice mod, în 
albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor sau bălţilor şi în zonele umede, precum şi 
depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel (Legea nr. 107/1996, Legea 
Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 16). 

(18) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea 
unor străzi, realizarea unor noi circulaţii auto sau pietonale şi modernizarea intersecţiilor. În 
cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenţii de mai sus, orice 
operaţiune de expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaţiei în 
vigoare (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică). 

(19) Pentru orice construcţie/lucrare amplasată în zona de siguranţă a drumurilor judeţene / 
comunale, se va solicita avizul administratorului drumului, după caz. 

(20) Este interzisă amplasarea de construcţii / instalaţii / amenajări în zonele de protecţie ale 
infrastructurilor tehnico-edilitare. 

(21) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări în zonele de protecție sanitară cu 
regim sever aferentă aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului 
București. Zona de protecție sanitară cu regim sever este de minim 10m de la generatoarele 
exterioare ale aducțiunilor, cf. H.G. nr. 930/2005.  
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(22) Aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a Municipiului București trebuie să rămână 
obligatoriu în domeniul public de interes municipal (Municipiul București).  

(23) Drumurile de acces pentru exploatarea/ întreținerea aducțiunilor (apeductelor) de alimentare 
cu apă a Municipiului București, acolo unde acestea nu au fost amplasate, la data execuției, 
sub un drum deschis circulației publice, sunt strict rezervate exploatării și întreținerii 
aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului București. Este interzisă 
transformarea acestor drumuri cu rol tehnologic, în drumuri de acces public.  

(24) Este interzisă executarea drumurilor de acces direct peste aducțiunile (apeductele) de 
alimentare cu apă a Municipiului București și zona de protecție sanitară  cu regim sever 
aferentă acestora, acolo unde acestea nu au fost prevăzute, la data execuției aducțiunilor. 
Se vor realiza drumuri paralele, dreapta-stânga zonelor de protecție sanitară cu regim sever, 
de unde se va acorda acces riveranilor,în conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005.  

(25) Este interzisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile (apeductele) de 
alimentare cu apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și 
agabaritice peste aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă se va analiza separat, prin 
proiecte ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga 
zonelor de protecție sanitară cu regim sever. 

(26) Autorizarea proiectelor tehnice privind executarea/ modernizarea/ supralărgirea căilor de 
transport rutier, inclusiv a acceselor, peste aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a 
Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale acestora, se face 
doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform Ordinului ANRSC nr. 
88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se vor realiza cu 
respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(27) Autorizarea oricăror lucrări, construcţii sau amenajări pe terenurile afectate de zonele de 
protecție sanitară cu regim sever a obiectivelor de alimentare cu apă a Municipiului București 
se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București, în conformitate cu H.G. nr. 
930/2005, Legea Apelor nr. 107/1996, Legea nr. 310/2004, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 
cu modificările și completările ulterioare.  

(28) Procesul de colectare a deşeurilor va avea în vederea evacuarea deşeurilor menajere din 
zonele de locuit, servicii publice şi activităţi economice corespunzător normelor şi legislaţiei în 
vigoare.  

(29) Clădirile cu destinaţie rezidenţială (locuinţe colective sau individuale), precum şi clădirile 
destinate activităţilor economice (industrial, servicii, comerţ, turism, etc.) vor fi prevăzute cu 
recipienţi pentru colectarea deşeurilor şi, preponderent pentru colectarea selectivă. 

(30) Operatorii de salubritate care au ca arie de deservire teritoriul oraşului Bolintin-Vale trebuie să 
acţioneze în sensul întreţinerii igienei stradale. 

(31) Pentru sistemele, lucrările şi reţelele de alimentare pentru stingerea incendiilor în localităţi, 
platforme şi parcuri industriale trebuie să se solicite avizul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Vlașca” al județului Giurgiu, în conformitate cu art.1, lit. ţ) din H.G. nr. 1739/2006 
pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi completată prin H.G. nr. 19/2014. 
Documentaţia care se va întocmi pentru aviz trebuie să conţină calculul necesarului de apă 
pentru stingerea incendiilor. 

(32) Documentaţiile de urbanism şi cele tehnice de autorizare a oricăror lucrări, ce urmează a fi 
executate în zona situată la mai puţin de 2400 m faţă de limita obiectivelor speciale aflate în 
extravilan, precum şi documentaţiile de urbanism şi cele tehnice de autorizare a construirii din 
teritoriul intravilan, pe parcele limitrofe sau situate pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu 
incinte ale obiectivelor cu destinaţie specială se vor aproba / elibera cu respectarea 
prevederilor Ordinului comun M.L.P.A.T. / M.I. / M.Ap.N. / S.R.I. nr. 34 / N / 3422 / 30 / 4221 / 
1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor 

(33) Amplasamentul staţiilor de transport în comun va fi stabilit de către Consiliul local, pe baza 
unor studii de specialitate, cu respectarea avizului poliţiei rutiere / administratorului drumului 
public pe care ele se amplasează. 

2.3. Reguli de amplasare a construcţiilor şi retrageri minime obligatorii 
(1) Construcţiile se vor amplasa pe parcele în regim izolat, cuplat sau înşiruit, în funcţie de 

specificul zonei şi de prevederile prezentului R.L.U. 

(2) În traversarea localităţilor rurale (satele Malu Spart, Suseni şi Crivina), amplasarea 
construcţiilor faţă de aliniamentul parcelei va ţine seama de regimul drumului public din care 
se face accesul, retragerea calculându-se, după caz, faţă de axul drumului sau faţă de 
aliniamentul parcelei, conform legislaţiei în vigoare: 
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- Construcţiile de pe parcelele adiacente drumurilor judeţene DJ sau drumurilor comunale 
DC vor respecta o retragere de 12,0m sau, respectiv, 10,0m din axul drumului, conform 
prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare (art. 19, alin. (4)). 
- Pentru construcţii existente aflate la o distanţă mai mică de 12,0m din axul DJ, respectiv 
10,0m din axul DC se admit doar lucrări de reparaţii, modernizări, reamenajări, întreţinere. 

(3) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi carosabile sau pietonale, modernizarea 
intersecţiilor şi realizarea parcajelor. 

(4) Orice obiectiv din zona drumului public se va realiza doar cu avizul administratorului drumului 
public / poliţiei rutiere. 

(5) Distanţele clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, precum şi distanţele 
dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă, vor respecta retragerile care decurg din necesităţi 
de igienă (buna iluminare a construcţiilor). De asemenea, în toate situaţiile se vor respecta 
retragerile definite în Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) care decurg din 
servituţile de vedere. De asemenea, se vor respecta toate retragerile prevăzute în prezentul 
Regulament. 

(6) Conform Noului Cod Civil, se vor respecta condiţiile de scurgere a apelor, servituţile de 
vedere şi servituţile generate de prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune. 

(7) Se vor respecta distanţele minime faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. 

(8) Se recomandă, din considerente estetice, evitarea constituirii de noi calcane.  

(9) Este interzisă cuplarea pe limita de proprietate laterală sau posterioară a locuinţelor şi 
clădirilor cu funcţiuni productive, de depozitare sau aferente echipării tehnico-edilitare. 

(10) Distanţa între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi mai mare decât 
înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele. În caz contrar se va întocmi un studiu de 
însorire conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Această distanţă nu poate fi mai mică de ½ 
înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre construcţii. 

(11) Distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U., 
după caz.  

(12) Este interzisă amplasarea de construcţii care servesc comerţului cu băuturi alcoolice sau 
practicării jocurilor de noroc la o distanţă mai mică de 50,0 m faţă de şcoli. 

(13) Se recomandă amplasarea construcțiilor anexe în spatele clădirilor principale. Conform 
O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei, art. 15, alin. (2) în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul 
centralizat de apă curentă şi canalizare adăposturile de animale de cel mult două capete 
cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50 de păsări se 
amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează 
astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia 
respectării condiţiilor de biosecuritate.  

(14) Construcţiile anexe se pot amplasa pe parcelă cu respectarea prevederilor Noului Cod Civil 
privitoare la servituţile de vedere (2,0 m de la limita de proprietate pentru vedere directă, 
1,0m de la limita de proprietate pentru vedere piezişă). În cazul alipirii construcţiei la limita de 
proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de servitutea zidului comun şi art. 612 din Noul 
Cod Civil. 

2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi staţionarea autovehiculelor 
(1) Este obligatorie asigurarea a cel puţin un acces carosabil pentru fiecare parcelă. De regulă, 

acest acces se va realiza direct din drumul public şi va avea o lăţime minimă de 4,0m. (5,0m 
în unele cazuri). În mod excepţional, doar pentru unele zone dedicate locuirii, se acceptă 
posibilitatea accesului prin servitute de trecere pe altă parcelă cu acces la drumul public.  

(2) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăţimi, geometrie, racorduri etc) 
trebuie să permită accesul autospecialelor de intervenţie, conform normelor specifice. Se va 
acorda o atenţie sporită acestui aspect în cazul construcţiilor publice.  

(3) Pentru construcţiile publice nu este permis accesul prin servitute de trecere. Pentru 
amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul administratorului drumului public din 
care se face accesul.  
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(4) Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform legislaţiei în 
vigoare, în special celor privitoare la accesul neîngrădit al persoanelor cu dificultăţi de 
deplasare în clădirile publice şi în spaţiile deschise de interes public. 

(5) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăţimi, geometrie, racorduri etc) 
trebuie să permită accesul autospecialelor de intervenţie, conform normelor specifice 

(6) Căile de acces şi de circulaţie vor fi dimensionate potrivit reglementărilor tehnice pentru 
autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie, în concordanţă cu 
prevederile articolului 78 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(7) Drumurile de acces pentru exploatarea/ întreținerea aducțiunilor (apeductelor) de alimentare 
cu apă a Municipiului București, acolo unde acestea nu au fost amplasate, la data execuției, 
sub un drum deschis circulației publice, sunt strict rezervate exploatării și întreținerii 
aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului București. Este interzisă 
transformarea acestor drumuri cu rol tehnologic, în drumuri de acces public.  

(8) Este interzisă executarea drumurilor de acces direct peste aducțiunile (apeductele) de 
alimentare cu apă a Municipiului București și zona de protecție sanitară cu regim sever 
aferentă acestora, acolo unde acestea nu au fost prevăzute, la data execuției aducțiunilor. 
Se vor realiza drumuri paralele, dreapta-stânga zonelor de protecție sanitară cu regim sever, 
de unde se va acorda acces riveranilor,în conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005. 

(9) Este interzisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile (apeductele) de 
alimentare cu apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și 
agabaritice peste aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă se va analiza separat, prin 
proiecte ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga 
zonelor de protecție sanitară cu regim sever. 

(10) Autorizarea proiectelor tehnice privind executarea/ modernizarea/ supralărgirea căilor de 
transport rutier, inclusiv a acceselor, peste aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a 
Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale acestora, se face 
doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform Ordinului ANRSC nr. 
88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se vor realiza cu 
respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(11) Amenajările de străzi şi drumuri noi, precum şi amenajarea acceselor carosabile se vor 
realiza după ce în prealabil s-au obţinut avizele sau acordurile administratorilor drumurilor 
sau a deţinătorilor legali de terenuri implicate, după caz. 

(12) Dacă există activităţi de lucru cu publicul, accesele pietonale pe parcelă şi în clădirile 
respective vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dificultăţi de 
deplasare 

(13) Pentru locuinte staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-
se un minimum de 1 loc de parcare / locuinţă (apartament) cu suprafaţa utilă sub 100mp şi 2 
locuri de parcare / locuinţă (apartament) cu suprafaţa utilă peste 100mp. 

(14) Pentru alte funcţiuni decât locuirea, staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaţiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislaţiei 
în vigoare. 

(15) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiilor şi 
conform legislaţiei în vigoare. 

2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

(1) Este obligatorie racordarea construcţiilor noi la toate utilităţile disponibile în zonă. 
(2) Autorizarea construcţiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la reţelele 

de apă, canalizare şi energie electrică, iar capacitatea acestora permite racordarea de noi 
consumatori. În mod excepţional, este permisă asigurarea utilităţilor în sistem local, cu 
condiţia asigurării posibilităţii viitoare de racordare la reţeaua publică, pe măsura realizării 
acesteia. 

(3) În scopul alimentării cu apă din puţuri se va asigura o distanţă minimă de 10,0m între puţuri / 
fântâni şi fosele septice (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 27, alin. (2)). 

(4) În cazul prevederii de fose septice, acestea se vor amplasa la minim 10,0m faţă de 
construcţiile principale (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 34). 

(5) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale funcţional 
care să fie racordat la reţeaua publică, pe măsura realizării acesteia. 
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(6) Evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare se va efectua respectând prevederile H.G. 
188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele 
de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, modificat şi completat prin H.G. 
nr. 352/2005, NTPA 002. 

(7) Se recomandă extinderea reţelei de alimentare cu apă concomitent cu extinderea reţelei de 
canalizare. 

(8) Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile 
rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon.  

(9) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament se recomandă ca scurgerea apelor pluviale să se 
realizeze prin racordarea burlanelor pe sub trotuare la sistemul public de canalizare a apelor 
pluviale, atunci cand acesta va fi realizat. 

(10) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii. 
(11) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaţii, a 

elementelor de semnalizare de orice fel. 

(12) Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de distribuţie a 
curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor. 

(13) Se vor respecta normele de protecţie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcţiilor faţă de reţelele edilitare importante, în special faţă de liniile electrice aeriene. 
Amplasarea construcţiilor şi realizarea amenajărilor în proximitatea acestor reţele vor trebui 
avizate de către administratorii acestora 

(14) Reţelele existente electrice si de telecomunicaţii, inclusiv branșamentele la consumatori, vor 
fi reamplasate subteran. 

(15) În intravilan rețelele noi electrice și de telecomunicații se execută îm varianta de amplasare 
subterană, inclusiv branșamentele la consumatori. O dată cu modernizarea rețelei stradale 
se va realiza și amplasarea în subteran a canalizațiilor pentru noile rețele.  

(16) Lucrările de racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. 
(17) Se va asigura un iluminat adecvat funcţiunii şi asigurării securităţii circulaţiei în zonă. 
(18) Liniile electrice aeriene de medie tensiune al căror traseu nu se află pe domeniul public este 

necesar să fie înlocuite cu linii electrice subterane (LES) sau să fie retrasate în măsura 
identificării unor trasee (pe baza studiilor de fezabilitate) şi cu acordul administratorilor 
acestor reţele. Până la montarea reţelelor electrice aeriene în subteran se va respecta 
distanţa de protecţie şi distanţa de siguranţă impusă de lege (conform NTE-003/04/00). 

(19) La proiectarea şi executarea reţelelor de telecomunicaţii se vor respecta prevederile Legii nr. 
154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 

(20) Este interzisă amplasarea de construcţii / instalaţii / amenajări în zonele de protecţie ale 
infrastructurilor tehnico-edilitare (vezi Cap. 6.2.). 

(21) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de 
siguranţă ale altor funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de siguranta ale sistemelor de 
alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a 
căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării 
legislaţiei în vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă etc.) (vezi Cap. 6.2.). 
Amplasarea construcţiilor şi realizarea amenajărilor în zonele de siguranta ale acestor 
reţele şi echipamente vor trebui avizate de către administratorii acestora. 

(22) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări în zonele de protecție sanitară cu 
regim sever aferentă aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului 
București. Zona de protecție sanitară cu regim sever este de minim 10m de la generatoarele 
exterioare ale aducțiunilor, cf. H.G. nr. 930/2005.  

(23) Aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a Municipiului București trebuie să rămână 
obligatoriu în domeniul public de interes municipal (Municipiul București).  

(24)  Autorizarea oricăror lucrări, construcţii sau amenajări pe terenurile afectate de zonele de 
protecție sanitară cu regim sever a obiectivelor de alimentare cu apă a Municipiului București 
se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București, în conformitate cu H.G. nr. 
930/2005, Legea Apelor nr. 107/1996, Legea nr. 310/2004, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 
cu modificările și completările ulterioare.  

(25) Este interzisă traversarea zonei de protecție sanitară cu regim sever a obiectivelor de 
alimentare cu apă a Municipiului București  de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, 
cu excepţia celor care se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. In aceste 
cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare. 
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(26) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac 
parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, 
transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră. Montarea acestor 
echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare subterană, sau după caz, în 
incinte sau nişe ale construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. În mod excepţional, 
este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente reţelei de distribuţie 
a energiei electrice, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice 
aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană 
a acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, cf. 
prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012. 

2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 
(1) Forma şi dimensiunile minime admisibile ale parcelelor variază de la o zonă funcţională la 

alta, în funcţie de destinaţia parcelei. De regulă, se consideră a fi construibile parcelele de 
forme regulate sau semi-regulate, cu un raport al dimensiunilor favorabil utilizării 
caracteristice a fiecărei parcele în parte. 

(2) Suprafeţele minime ale parcelelor, în funcţie de destinaţie, sunt următoarele: 
- 500mp pentru zonele CA, CB, IS, M şi ML; 
- 250mp pentru zona L1 
- 2000mp pentru zona A1; 
- 1500mp pentru zona G2; 
- se vor determina prin studii de specialitate pentru zona G1; 
- fără precizări pentru zonele L2, V, R; 

(3) Construirea pe parcele va fi reglementată în funcţie de destinaţie şi de caracteristicile 
specifice ale fiecărui tip de clădire. Densitatea ocupării şi utilizării este reglementată prin 
intermediul indicatorilor urbanistici POT şi CUT, calculaţi conform prevederilor Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(4) Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în 
mai mult de 3 subparcele, cf. Legii nr. 190/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

(5) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (cf. Legii nr. 350/2001) pentru întocmirea 
documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) 
parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele 
solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii sau de infrastructură, precum şi 
constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil1. 

(6) În intravilan este permisă operaţiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) subparcele, în 
vederea construirii, numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiţiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menţionate în Certificatul de Urbanism care se va solicita în 
acest scop. 

(7) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

(8) Parcelele noi care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai 
prin divizare sau prin comasarea / asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

2.7. Reguli cu privire la spaţii verzi şi împrejmuiri 
(1) Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate prin 

Planul Urbanistic General în categoria zonelor verzi conform Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

(2) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare 
zonă funcţională. 

(3) Pe terenurile private, spaţiile verzi sunt de trei categorii: 
- grădini de faţadă, care se plantează şi se înierbează în scopul asigurării coerenţei 

estetice vederii din spaţiul public; 
- suprafeţe afectate activităţilor agricole şi gospodăreşti, care se plantează în funcţie de 

necesităţile funcţionale specifice; 
- spaţii plantate de protecţie împotriva riscurilor naturale. 

                                                           
1  Extras din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – 
Secţiunea  a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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(4) În toate cazurile, plantarea va ţine seama de exigenţele de siguranţă ale construcţiilor de pe 
parcela în cauză şi de pe parcelele învecinate, precum şi de necesităţile de iluminare ale 
acestora. 

(5) Spaţiile verzi publice sunt în sarcina deţinătorului sau administratorului fiecărui teren în parte, 
acesta având obligaţia amenajării şi întreţinerii lor conform destinaţiei acestora. 

(6) Pentru arterele carosabile existente sau cele propuse, se va respecta organizarea profilelor 
transversale (circulaţii pietonale, plantaţii de aliniament, circulaţii carosabile) indicată în 
planşele 3.1 Reglementări urbanistice – zonificare functională (1), 3.2 Reglementări 
urbanistice – zonificare functională (2) şi 4.1 Circulaţii. Transport public (1), 4.2 Circulaţii. 
Transport public (2). 

(7) Conform prevederilor P.U.G. şi R.L.U., în unele categorii de spaţii plantate este interzisă 
construirea (cu excepţia dotărilor tehnice şi de întreţinere), în timp ce în altele, construirea 
este permisă în limitele stabilite, în funcţie de specificul fiecărei zone. 

(8) Se va planta minimum 1 (unu) arbore la 5 locuri de parcare. 

(9) Pentru siguranţa clădirii, arborii se plantează la o distanţă de cel puţin 3,0 m de aceasta 

(10) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaţiile 
plantate. Se va avea în vedere respectarea Noului Cod Civil cu privire la scurgerea apelor 
pluviale. 

(11) Suprafeţele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafeţe 
mari şi să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice. Se vor utiliza materiale şi 
configuraţii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi rezistente la 
diferenţele de temperatură specifice locului. 

(12) Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea 
către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie să 
răspundă exigenţelor Noului Cod Civil referitoare la prezumţia de coproprietate asupra 
despărţiturilor comune. 
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3. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 

3.1.  Zone şi subzone funcţionale 

I. GENERALITĂŢI 
U.A.T. Bolintin-Vale este compus din oraşul Bolintin-Vale, satele aparţinătoare Malu Spart, Suseni 
şi Crivina şi 2 trupuri izolate de intravilan.  

Conform măsurătorilor topografice realizate cu scopul actualizării P.U.G., din care prezentul R.L.U. 
face parte integrantă, suprafaţa teritoriului administrativ este de 3800 ha, din care 1105,2409 ha 
sunt situate în teritoriul intravilan existent. 

Teritoriul intravilanului propus al orașului are o suprafaţă de 1696,6913 ha şi este format din           
4 trupuri de bază (localităţile Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni şi Crivina) şi 4 trupuri izolate. 

 

  

 
Reglementările urbanistice formulate în prezentul R.L.U. sunt structurate pe zone şi subzone 
funcţionale.  
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II. TIPURI DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE: 
În Planşa 1. Încadrare în teritoriu, scara 1:20.000 sunt specificate folosinţa şi destinaţia terenurilor 
din extravilan, iar în Planşele 3.1 şi 3.2. Reglementări Urbanistice – Zonificare, scara 1:5.000 sunt 
specificate zonele şi subzonele funcţionale în teritoriul intravilan al fiecărei localităţi. 
În teritoriul intravilan propus, delimitarea zonelor şi subzonelor funcţionale este următoarea: 
C – ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCŢIUNI MIXTE 

CA – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central,  

CAp – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central şi în interiorul zonei protejate (*) 

CAr – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central, în zonă inundabilă 

CB – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, exclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central 

CBL - Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central  

CBLp - Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central şi în interiorul zonei protejate (*) 

IS – ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 
IS - Zona pentru instituţii publice şi servicii 
ISp - Zona pentru instituţii publice şi servicii situată în interiorul zonei protejate (*) 

L – ZONA DE LOCUIT 

L1 – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică  
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m 

L1a - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică în zone care necesită parcelare 

(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m  

L1r – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m, în 
care construirea este condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația 
Naţională Apele Române 

L1p - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m, 
situate în interiorul zonei protejate (*) 

L1rp - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m, 
situate în interiorul zonei protejate (*) și în care construirea este condiţionată de obţinerea 
unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

L2 – Locuinţe colectivă şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie  

(max. P+4, 5N), Hcornişă max. 18,0m 

L2p – Locuinţe colective şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie (max. P+4, 
5N), Hcornişă max, 18,0m, situate în interiorul zonei protejate (*) 

M – ZONA CU FUNCŢIUNI MIXTE 

M - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, exclusiv locuire 

ML - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, inclusiv locuire 

MLp- Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, inclusiv locuire, situate în interiorul zonei protejate (*) 

A – PARCURI DE ACTIVITĂŢI, INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE 

A1 – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi servicii 
aferente 

A1p – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi 
servicii aferente, situate în interiorul zonei protejate (*) 

V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 

V1 – Subzona spaţiilor plantate de tip parc 

V1r – Subzona spaţiilor plantate de tip parc, în care construirea este condiţionată de 
obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

V2 - Subzona spaţiilor plantate de tip scuar 
V2p - Subzona spaţiilor plantate de tip scuar, situată în interiorul zonei protejate (*) 
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V3 – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport 
V3r – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport, în care construirea este 
condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele 
Române 

V4 – Subzona destinată exploatării resurselor naturale şi reconstrucţiei ecologice ulterioare  

V5 – Subzona culoarelor de protecţie faţă de infrastructura tehnică şi activităţile industriale 

G – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE, CIMITIRE 

G1 – Gospodărie comunală şi echipamente tehnico-edilitare 

G2 – Cimitire 

R – ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE MAJORE 

(*) NB. Sintagma „în interiorul zonelor protejate” se referă la „ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE 
SITUATE ÎN INTERIORUL ZONELOR DE PROTECŢIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE 
ÎNSCRISE ÎN L.M.I. SAU ALE SITURILOR ARHEOLOGICE”, însă, pentru operativitatea redactării, 
s-a folosit formula prescurtată. 
 

Pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională regulamentul este structurat astfel: 
DESCRIEREA ZONEI 

I. GENERALITĂŢI 
Art.  1 Funcţiunea dominantă, funcţiuni complementare, condiţii de autorizare a lucrărilor de 
construire 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Art.  2 Utilizări admise 

Art.  3 Utilizări admise cu condiţionări 
Art.  4 Utilizări interzise  

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

Art.  5 Caracteristici ale parcelelor 

Art.  6 Amplasarea clădirilor faţă de aliniament 
Art.  7 Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
Art.  8 Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă 

Art.  9 Amplasarea clădirilor faţă de zonele supuse riscurilor 
Art. 10 Circulaţii şi accese 

Art. 11 Staţionarea autovehiculelor 
Art. 12 Înălţimea maximă a clădirilor 
Art. 13 Aspectul exterior al construcţiilor 
Art. 14 Echiparea edilitară 

Art. 15 Spaţii libere şi spaţii plantate 

Art. 16 Împrejmuiri 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

Art. 17 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 

Art. 18 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
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4. PREVEDERI PRIVIND ZONELE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN 

4.1.  C – ZONĂ DE TIP CENTRAL CU FUNCŢIUNI MIXTE 

DESCRIEREA ZONEI 

În zonele de tip C este încurajată concentrarea unor funcţiuni urbane cât mai diverse, care să contribuie la 
dezvoltarea economică a localitatilor, precum şi la promovarea unei imagini urbane de calitate. 
Zona centrală a localităţilor se caracterizează prin mixitate funcţională. În zonele de tip C este 
preconizată dezvoltarea unor activităţi comerciale şi de prestări servicii care să coexiste cu locuirea şi 
funcţiunile asociate acesteia. 
Parcelele care fac parte din zona centrală se desfăşoară în lungul unor artere importante de circulaţie. 
În această arie este încurajată concentrarea unor funcţiuni cât mai diverse, care să contribuie la 
dezvoltarea economică a oraşului şi la promovarea unei imagini de calitate. 
Tipuri de subzone funcţionale: 
CA - Subzonă de tip central cu funcţiuni mixte situată în interiorul perimetrului Zonei Centrale, 

INCLUSIV LOCUIRE, cu clădiri de înălţime mică  
(P+2, 3N), Hmax cornişă=10,0m.  

Tipuri de subzone funcţionale: 
CAp - Subzonă de tip central cu funcţiuni complexe situată în interiorul perimetrului Zonei Centrale 

si in interiorul zonelor protejate , INCLUSIV LOCUIRE, cu clădiri de înălţime mică (P+2, 3N), 
Hmax cornişă=10,0m.  

CAr – Subzona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central, în zonă inundabilă 

CB - Subzonă de tip central cu funcţiuni complexe situată în afara perimetrului Zonei Centrale, CU 
EXCEPŢIA LOCUIRII, cu clădiri de înălţime mică  
(≤P+2, 3N), Hmax cornişă=10,0m.  

CBL - Subzonă de tip central cu funcţiuni complexe situată în afara perimetrului Zonei Centrale, 
INCLUSIV LOCUIRE, cu clădiri de înălţime mică  
(P+2, 3N), Hmax cornişă=10,0m.  

CBLp - Subzona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central şi în interiorul zonei protejate  

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
-  Zona se defineşte prin mixitate funcţională. Locuirea poate fi asociată cu funcţiuni comerciale, 

cu activităţi de prestări servicii, realizate pe un parcelar neregulat, dezvoltat organic. 
Funcţiuni complementare: 
- Cazare turistică, locuire sezonieră, case de vacanţă, alimentaţie publică, comerţ, prestări 

servicii profesionale; 
- Activităţi socio-culturale 
- Agricultură (desfăşurată pe suprafeţe mici), construcții anexe  

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) Pentru orice intervenţie asupra unei construcţii monument istoric sau în zona de protecţie a 
acestuia şi pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată, într-un sit 
arheologic sau în zona de protecţie a acestuia (CAp + CBLp) se va solicita avizul M.C. - 
D.J.C. Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli de 
bază privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii 
mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(2) CBL - Se interzice schimbarea în locuinţe şi alte funcţiuni decât cele prevăzute în proiectul 
iniţial a destinaţiei spaţiilor de la subsolul şi demisolul clădirilor de locuit existente. 

(3) Pentru autorizarea lucrărilor de construire pe parcele situate în zone inundabile (CAr) se va 
solicita un aviz de amplasament din partea A.N. Apele Române. 
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II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale; 
(2) Sedii de companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri; 
(3) Servicii financiar-bancare şi de asigurări;  
(4) Servicii pentru cercetare-dezvoltare; 
(5) Servicii de formare – informare; 
(6) Structuri de vânzare cu suprafață mică sau medie (vezi Cap. 6.1.); 
(7) Construcţii comerciale (comerţ de proximitate, piaţă agroalimentară) 
(8) Showroom-uri în construcţii special amenajate; 
(9) Servicii şi echipamente pentru activităţi socio-culturale (centre culturale, muzee, spaţii pentru 

expoziţii, altele decât showroom ș.a.); 
(10) Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; 
(11) Alimentaţie publică; 
(12) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 
(13) Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale de legătură între obiective 

economice şi sociale. 
(14) Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii; 
(15) Parcaje la sol, supraterane şi subterane; 
(16) CA + CAp - Activităţi socio-culturale 
(17) CB + CBL – Spaţii de comercializare a autovehiculelor, service-uri şi vulcanizări auto, 

spălătorii auto 
(18) CB + CBL – Staţii alimentare cu carburanţi 
(19) CA + CAp + CAr + CBL + CBLp - Locuinţe individuale sau colective, permanente sau 

sezoniere, case de vacanţă  
(20) Construcţii anexe. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Activităţi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.) cu suprafață 

construită desfășurată maxim 250 mp. 

(2) CBL - se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni compatibile cu locuirea (comerciale, 
alimentaţie publică şi servicii profesionale); 

(3) CBL - se admite schimbarea destinaţiei apartamentelor, prin integrarea de activităţi pentru 
servicii specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii şi având un 
program de activitate de maxim 10 ore pe zi (între 8 şi 18), cum ar fi: cabinete medicale, birouri 
de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. 
Funcţiunile, altele decât locuirea, dar care funcţionează în acelaşi corp de clădire trebuie să aibă 
un grad redus de perturbare a locuirii; la parterul locuinţelor sunt permise: comerţ cu produse 
alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc cu 
condiţia asigurării unui acces separat de cel al locatarilor şi cu acordul acestora. 

(4) Cazinouri - în condiţiile prevăzute de legistaţia în vigoare; 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  
(1) Activităţile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(2) Structuri de vânzare cu suprafață mare (vezi Cap. 6.1.) (centre comerciale şi galerii 
comerciale de mari dimensiuni - mall) 

(3) CA - Spaţii de comercializare a autovehiculelor, service-uri şi vulcanizări auto, spălătorii auto; 

(4) CA - Staţii alimentare cu carburanţi 
(5) Activităţi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.) cu suprafață 

desfășurată mai mare de 250 mp. 
(6) Spaţii de depozitare de orice natură şi platforme de depozitare exterioare;  
(7) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent şi 

conduc la dispariţia vegetaţiei; 
(8) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
(9) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 

deteriorând finisajul acestora; 

(10) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
(11) Creşterea şi exploatarea animalelor domestice pentru agrement. 
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(12) Comercializarea utilajelor agricole. 

(13) Depozitare de utilaje agricole. 

(14) Activităţi productive, depozitare en gros, depozitare în aer liber pe platforme sau depozitare 
de materiale toxice sau poluante. 

(15) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. 

(16) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Pentru parcele existente – Suprafeţele, deschiderea către drumul public (aliniament / latura 
pe care se face accesul carosabil) şi adâncimea minime parcelelor considerate a fi 
construibile sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Regimul de construire Suprafaţa minimă 
Aliniamentul / 

Deschiderea minimă 
Adancimea minima 

Clădiri construite în 
regim izolat 

250mp 12,0m 12,0m 

Clădiri construite în 
regim cuplat 

200mp 8,0m 12,0m 

(2) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei de la alin. (1) parcelele al căror acces carosabil se 
realizează la extremitatea unei străzi înfundate (fundătură) cu lăţimea minimă de 4,0m. 

(3) Pentru parcelele descrise la alin (2) dimensiunea minimă a laturii pe care se efectuează 
accesul carosabil pe parcelă trebuie să fie 8,0m. 

(4) Pentru parcelele având funcţiunea exclusivă de locuire, sunt construibile parcelele care au o 
suprafaţă minimă de 200mp 

(5) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea, sunt construibile parcelele care au o 
suprafaţă minimă de 350mp. 

(6) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente trebuie să fie de minim 10,0m. 

(7) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiţionări: 
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) 

acesteia; 
- raportul între lăţimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/3. 

Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia. 
(8) Parcelele existente care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate (altele decât cea 

referitoare la suprafaţă) pot deveni construibile după aprobarea, conform legii, a unei 
documentaţii de urbanism de tip P.U.D.  

(9) Parcelele care nu îndeplinesc condiţia de construibilitate referitoare la suprafaţă pot deveni 
construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Clădirile pot fi amplasate pe aliniamentul existent al parcelei sau după caz pe cel propus în 
cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente (retragere 0,0m) 

(2) În zonele cu parcelar constituit parcelele care NU se află în bordura unei artere propuse spre 
lărgire sau nou propuse amplasarea clădirilor faţă de aliniament (alinierea) va respecta 
alinierea caracteristică străzii / tronsonului de stradă pe care este amplasată parcela 

(3) În cazul în care pe una dintre limitele laterale de proprietate se găseşte calcanul unei clădiri 
viabile, alinierea acestei clădiri se va prelua pe o lungime minimă de 3,0m, pentru a nu 
evidenţia un calcan. 

(4) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maxim două clădiri principale (exclusiv construcțiile 
anexe) 

(2) Construcţiile se pot amplasa în regim izolat sau cuplat pe una dintre limitele de proprietate. 

(3) Nu este permisă amplasarea construcţiilor în regim înşiruit. 
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(4) Clădirile în care se desfăşoară activitatea unor instituţii publice (învăţământ, administraţie 
etc) se pot amplasa doar în regim de construire izolat. 

(5) Clădirile în care se desfăşoară activitatea unor centre comerciale de dimensiuni medii și mici 
se pot amplasa doar în regim de construire izolat; 

(6)  Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de ½ 
din înălţimea la cornişă / streaşină a clădirii, dar nu mai puţin de 3,0m. Această prevedere 
nu se aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcţiilor.  

(7) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faţă de limitele laterale 
ale parcelelor, noua clădire se va amplasa în regim de construire izolat. 

(8) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcţii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, 
noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat, alipindu-se la calcanul clădirii 
existente. În situaţia în care construcţia existentă are un regim de înălţime mai mic, se va 
prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de minimum 3,0m. Se interzice o 
diferenţă mai mare de două niveluri. 

(9) Distanţa minimă dintre construcţii şi limita posterioară a parcelei va fi de 5,0m 

(10) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea distanţa minimă faţă de limita 
posterioară a parcelei va fi de minim de 10,0m.  

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maximum două construcţii principale distincte. 
(2) Construirea a mai mult de două construcţii principale distincte pe aceeaşi parcelă având 

funcţiunea exclusivă de locuire este condiţionată de întocmirea unei documentaţii de 
urbanism de tip P.U.Z. (de parcelare) avizată şi aprobată conform legii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1)  Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Parcelele având funcţiunea de locuinţă care au asigurat accesul prin servitute de trecere pe 
o singură parcelă cu acces la drumul public pot deveni construibile după aprobarea unei 
documentaţii de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Pentru funcţiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se 
facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere). 

(3) Autorizarea proiectelor tehnice privind accesele peste aducțiunile (apeductele) de alimentare 
cu apă a Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale 
acestora, se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform 
Ordinului ANRSC nr. 88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se 
vor realiza cu respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(4) Nu este permisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile de alimentare cu 
apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și agabaritice peste 
aducțiunile de alimentare cu apă se va analiza separat, prin proiecte de specialitate, 
ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga zonelor de 
protecție sanitară cu regim sever. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Pentru clădirile având funcţiunea de locuire, înălţimea maximă a construcţiilor  va fi de 
10,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane max. P+2, 3N. 

(2) Pentru clădirile având funcţiuni altele decat locuirea, înălţimea maximă a construcţiilor  va 
fi de 12,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane max. P+2, 3N.  

(3) Pe parcelele cu supafaţa mai mare de 1000mp se pot realiza construcţii cu înălţimea 
maximă la cornişă / streaşină de 15,0m (echivalentul a patru niveluri supraterane – P+3) 

(4) Se admite mansardarea clădirilor de locuit cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare si să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade.  
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(5) Dacă înălţimea construcţiilor noi, măsurată în planul faţadei acestora, este egală sau 
depăşeşte distanţa dintre ele şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii, 
iniţiatorul D.T.A.C. va elabora un studiu de însorire. 

(6) În cazul parcelelor de colţ amplasate pe artere cu regim de înălţime diferit, regimul de 
înălţime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faţadei. Se interzice o diferenţă mai mare de două niveluri. 

(7) În situaţia în care construcţia este alipită pe limita de proprietate unei construcţii viabile, 
realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de 
înălţime mai mic, se va prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m. Dacă 
diferenţa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 
(2) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină pe suprafeţe mari, placaje 

de faţadă din materiale plastice, placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv 
a soclului, materialele strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi 
materialele din poliesteri. 

(3) Finisajele trebuie să corespundă exigenţelor actuale ţinând seama de caracterul general al 
zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate. Sunt interzise materialele strălucitoare. 

(4) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare.  

(5) Se vor evita pastişele şi imitaţiile unor stiluri arhitecturale exitente şi imitarea materialelor naturale. 
(6) Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă uşoare şi adecvate unui cadru urban modern. 
(7) Se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor 

şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj 
(8) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza 

unor studii suplimentare de imagine/ faţade. 
(9) Se interzice realizarea unor mansarde false (vezi definiţia în Anexa 6.1). 

(10) Se interzice folosirea culorilor tari și/sau stridente (violet, roz şi altele asemenea). 
(11) Se recomandă folosirea culorilor pastelate, a culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea 

acestora în nuanţe deschise. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu 
caracterul zonei. 

(12) La construcţiile existente, în urma intervenţiilor de reabilitare, vor fi respectate finisajele şi 
elementele decorative stabilite în proiectul iniţial (materiale de construcţii, culoare, elemente 
orizonatle/verticale etc.), dacă nu există specificaţii tehnice ulterioare acestuia. 

(13) Pentru acoperire se recomandă utilizarea de ţiglă, olane sau tablă. Se interzice folosirea 
azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi 
construcțiilor anexe. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 
(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 

înierbează sau plantează. 

(3) Este interzisă desfiinţarea sau reducerea suprafeţei spaţiilor verzi publice.  
(4) Se va acorda o atenţie deosebită spaţiilor libere publice şi semi-publice, prin amenajări 

specifice: terase, spaţii pentru repaus etc. 
(5) Pentru parcelele cu funcţiunea de locuire procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat 

în interiorul parcelei este de 30%. 

(6) Pentru parcelele cu altă funcţiune decât cea de locuire procentul minim obligatoriu de spaţiu 
verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 
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ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1)  Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m, cu un soclu opac 
de max. 60cm înălţime (spre exemplu: fier forjat, elemente decorative de lemn sau 
prefabricate, elemente verticale din beton, zidărie cu goluri; zidărie cu panouri din lemn ș.a.). 

(2) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau 
sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, 
pentru parcelele cu acces public. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Toate zonele de tip CA - POT maxim = 55% 

Toate zonele de tip CB - POT maxim = 45% 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Toate zonele de tip CA 
CUT maxim = 1,5 (pentru regim de înălţime P+2), respectiv 
CUT maxim = 2,0 (pentru regim de înălţime P+3)  
Toate zonele de tip CB 
CUT maxim = 1,2 (pentru regim de înălţime P+2), respectiv 
CUT maxim = 1,6 (pentru regim de înălţime P+3)  
(1) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 

egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(2) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 
(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 

utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.2.  IS – ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona rezervată instituţiilor publice şi serviciilor este discontinuă în teritoriu. Cuprinde acele teritorii 
ale localităţii aflate în zonele centrale, care adăpostesc funcţiuni publice de interes general (sedii 
administrative, şcoli, grădiniţe, instituţii de asistenţă socială, biserici, dispensare şi alte asemenea). 
Numărul şi dimensiunea acestor dotări se stabilesc în funcţie de necesităţile funcţionale ale 
localităţii. 
Tipuri de subzone funcţionale: 
IS – Zona pentru instituţii publice şi servicii 
ISp - Zona pentru instituţii publice şi servicii situată în interiorul zonei protejate  

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
- Funcţiunea dominantă a zonei este cea terţiară (administraţie, învăţământ, îngrijirea sănătăţii, 

asistenţă socială, cultură, culte, dotări turistice şi mixte etc). 
Funcţiuni complementare: 
- Funcţiunile complementare ale zonei sunt cele de agrement. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) Pentru orice intervenţie asupra unei construcţii monument istoric sau în zona de protecţie a 

acestuia şi pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată, într-un sit 
arheologic sau în zona de protecţie a acestuia (ISp) se va solicita avizul M.C. - D.J.C. 
Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli de bază 
privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi 
protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(2) Pentru construcții noi sau pentru extinderi ale celor existente, construirea se va realiza pe 
baza unei documentații de urbanism de tip P.U.D., avizat și aprobat conform legii. Prin 
P.U.D. se va detalia modul specific de construire (retrageri față de aliniament, limite laterale 
și posterioare, accese carosabile și pietonale, spații verzi, parcaje, circulații carosabile și 
pietonale în interiorul parcelei, regimul juridic și circulația terenurilor) în urma stabilirii temei 
program şi în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia. 

(3) Sunt exceptate de la prevederile alineatului anterior realizarea de împrejmuiri, construcții 
anexe, construcţii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală și parcaje la sol, 
în sensul prezentului R.L.U. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Sedii administrative (Primărie, post poliţie etc). 

(2) Grădiniţe, şcoli. 
(3) Dispensare, policlinici, spitale. 

(4) Instituţii de asistenţă socială, dotări culturale. 
(5) Biserici, alte edificii de cult. 

(6) Construcţii anexe. 
(7) Locuinţe sociale, cămine elevi / studenţi 
(8) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală 

(9) Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale de legătură  între obiective 
economice şi sociale,  

(10) Spaţii plantate de tip parc, scuar, plantații de aliniament și de protecție, locuri de joacă pentru 
copii; 

(11) Parcaje la sol, supraterane şi subterane. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Locuinţe de serviciu (în acelaşi corp de construcţie cu funcţiunea principală sau în corpuri de 

construcţie separate), cu o suprafaţă desfăşurată maximă de 150mp.  
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ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  
(1) Locuire individuală / colectivă, cu excepţia locuinţelor de serviciu; 
(2) Servicii de interes public sau privat altele decât cele asigurate de autorităţile publice locale 

sau centrale; 

(3) Activităţi comeciale de interes general; 
(4) Activităţi de producție, distribuţie şi depozitare. 
(5) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. 
(6) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
(7) Creşterea şi exploatarea animalelor domestice pentru agrement. 
(8) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Parcelele trebuie să aibă o deschidere către drumul public (aliniament) de minim 12,0m.  

(2) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente  trebuie să fie de minim 12,0m.  

(3) Sunt construibile parcelele care au o suprafaţă minimă de 500 mp.  

(4) Sunt exceptate de la prevederile alineatului anterior parcelele a căror funcțiune este cea de 
capelă, amplasate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a orașului  
Bolintin-Vale. În acest caz sunt construibile parcelele care au o suprafață minimă de 
200mp.  

(5) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiţionări: 
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) 

acesteia; 
- raportul între lăţimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/3. 

Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia. 

(6) Parcelele noi care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate (altele decât cea referitoare la 
suprafaţă) pot deveni construibile după aprobarea, conform legii, a unei documentaţii de 
urbanism de tip P.U.D.  

(7) Parcelele care nu îndeplinesc condiţia de construibilitate referitoare la suprafaţă pot deveni 
construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau după caz de cel propus, în 
cazul arterelor noi sau a lărgirii celor existente, se va realiza la distanța de minim 3.0m  

(2) În cazul în care pe una dintre limitele laterale de proprietate se găseşte calcanul unei clădiri 
viabile, alinierea acestei clădiri se va prelua pe o lungime minima de 3,0m, pentru a nu 
evidenţia un calcan 

Aceste distanţe trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii clădirii. 
(3) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite 

nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 
(4) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea unghiului dintre străzi. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Clădirile se vor amplasa, de regulă, în regim de construire discontinuu (izolate)  
(2) În mod excepţional, dacă pe o parcelă vecină se găseşte calcanul unei construcţii viabile, 

realizate din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, calcan vizibil din 
spaţiul public, clădirea se poate amplasa în regim cuplat cu acest calcan. În situaţia în care 
construcţia existentă are un regim de înălţime mai mic, se va prelua înălţimea acestei clădiri 
pe o lungime a alinierii de minimum 3,0m. Se interzice o diferenţă mai mare de două niveluri. 

(3) Nu este permisă amplasarea construcţiilor în regim înşiruit. 
(4) Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de ½ din 

înălţimea la cornişă / streaşină a clădirii, dar nu mai puţin de 3,0m. Această prevedere nu 
se aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcţiilor.  

(5) Distanţa minimă faţă de limita posterioară a parcelei va fi de ½ din înălţimea la cornişă / 

streaşină a clădirii, dar nu mai puţin de 5,0m.  
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(6) Distanţele minime prevăzute la alin. (4) se majorează la 5,0m în cazul în care parcela se 
învecinează cu o clădire având funcţiunea de locuinţă  

(7) În cazul parcelelor destinate construcțiilor de cult, dacă acestea se învecinează cu parcele 
având funcțiunea de locuire, retragerile faţă de limitele laterale sau de spate ale parcelei vor 
fi de minimum 10,0m. 

(8) În cazul clădirilor dispuse în regim cuplat lungimea maximă a calcanelor este de 15,0m. 

(9) Este interzisă cuplarea la calcan între clădiri cu funcţiuni publice şi clădiri cu funcţiuni 
tehnico-edilitare, unităţi de producţie şi de depozitare. 

(10) În cazul alipirii construcţiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de 
servitutea zidului comun şi art. 612 din Noul Cod Civil. 

(11) Asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.3. Reguli de amplasare a construcţiilor şi retrageri minime 
obligatorii, al prezentului R.L.U 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

Accese pietonale: 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăţime de min. 4,0 m direct din drumul public. 

(2) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităţi pietonale cât mai mari a 
parcelei, prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

(3) Autorizarea proiectelor tehnice privind accesele peste aducțiunile (apeductele) de alimentare 
cu apă a Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale 
acestora, se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform 
Ordinului ANRSC nr. 88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se 
vor realiza cu respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(4) Nu este permisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile de alimentare cu 
apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și agabaritice peste 
aducțiunile de alimentare cu apă se va analiza separat, prin proiecte de specialitate, 
ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga zonelor de 
protecție sanitară cu regim sever. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) (1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Conform temei program, cu recomandarea de a nu se depăşi înălţimea maximă a 
construcţiilor de 15,0m la cornişă / streaşină (echivalentul a patru niveluri supraterane, 
P+3). 

(2) Regimul de înălţime va fi fundamentat de necesităţile funcţionale şi normele tehnice specifice, 
de forma şi dimensiunile parcelei, precum şi de situaţia vecinătăţii imediate. 

(3) În cazul parcelelor de colţ amplasate pe artere cu regim de înălţime diferit, regimul de înălţime 
mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din lungimea 
faţadei. Dacă diferenţa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 
(2) Faţadele vor fi tratate în mod egal. 

(3) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să se înscrie în caracterul general al zonei, să 
corespundă exigenţelor actuale ţinând seama de arhitectura clădirilor din vecinătate, utilizând 
materiale de construcţie durabile. 

(4) Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă uşoare şi adecvate unui cadru urban modern. 
(5) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (placaje de faţadă din materiale plastice, 

placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului, materialele 
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strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele din 
poliesteri. 

(6) Se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 
clădirilor şi construcțiilor anexe. 

(7) Suprafaţa vitrată a clădirilor noi nu va depăşi 50% din suprafaţa unei faţade. 
(8) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 

parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(9) Se vor evita pastişele şi imitaţiile unor stiluri arhitecturale exitente şi imitarea materialelor 
naturale. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 
(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 

înierbează sau se plantează. 
(3) Este interzisă desfiinţarea sau reducerea suprafeţei spaţiilor verzi publice.  
(4) Se va acorda o atenţie deosebită spaţiilor libere publice şi semi-publice, prin amenajări 

specifice: terase, spaţii pentru repaus etc. 
(5) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

(6) Spaţiul liber dintre clădire şi aliniament va fi plantat cu arbori în proporţie de min. 25%. 

(7) Se va acorda o atenţie deosebită spaţiilor libere publice şi semi-publice, prin amenajări 
specifice: terase, spaţii pentru repaus etc. 

ART. 17 ÎMPREJMUIRI 

(1) În zonele cu acces public – nu se admit împrejmuiri, cu excepţia gardului viu. 
(2) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 

Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(3) Se interzic gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau sârmă ghimpată, 
precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Conform temei program cu recomandarea de a nu se depăşi 60%. 

ART. 19 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Conform temei program, fără a se depăşi 2,0. 

(1) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 
egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(2) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 
(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 

utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.3.  L – ZONA DE LOCUIT 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona rezervată locuirii cuprinde cea mai mare parte a teritoriului intravilan şi reprezintă acele 
porţiuni ale localităţii în care locuirea tradiţională a generat, în timp, un ţesut urban specific. 

Ţesutul urban este definit, pentru orice fel de localitate, ca ansamblul compus din trama stradală, 
parcelarul şi modul de amplasare a clădirilor pe parcelele construite. 
Intervenţiile recente, în care caracteristicile locuirii se apropie mai mult de tipologia urbană, sunt 
puţine la număr şi amplasate izolat în teritoriul intravilan. 
Este interzisă extinderea zonelor de locuire în zonele de protecție sanitară cu regim sever aferentă 
aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului București din cadrul teritoriului 
intravilan, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005. 

Tipuri de subzone funcţionale: 
L1 – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică  
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m 

L1a - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică în zone care necesită parcelare 
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m   

L1r – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică în care construirea este condiţionată de 
obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10,0m 

L1p - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică, situate în interiorul zonei protejate (*) 
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m 

L1rp - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică, situate în interiorul zonei protejate (*) și în 
care construirea este condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația 
Naţională Apele Române 
(max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m 

L2 – Locuinţe colectivă şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie  
(max. P+4, 5N), Hcornişă max. 18,0m 

L2p – Locuinţe colective şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie , situate în 
interiorul zonei protejate 
(max. P+4, 5N), Hcornişă max, 18,0m  

L1 – LOCUIRE INDIVIDUALĂ ÎN CLĂDIRI DE ÎNĂLŢIME MICĂ 

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
-  Funcţiunea dominantă a zonei este cea rezidenţială – locuire tradiţională. Ea se defineşte prin 

asocierea cu activităţi agricole şi printr-un parcelar neregulat, dezvoltat organic, cuprinzând 
parcele de dimensiuni mari destinate activităţilor agricole (cultura plantelor şi creşterea 
animalelor domestice). Densitatea construirii este mică, iar fondul construit de pe parcele se 
compune, în general, dintr-un corp de construcţie principal (cu un singur nivel suprateran) 
destinat locuirii, dispus în zona dinspre stradă a parcelei, fără a respecta o aliniere strictă şi 
mai multe corpuri de construcţie secundare (construcții anexe) 

Funcţiuni complementare: 
-  Cazare turistică, alimentaţie publică, locuire sezonieră, case de vacanţă 
- Comerţ de proximitate cu suprafaţă redusă (maxim 25% din suprafaţa desfăşurată totală a 

construcţiilor de pe teren). 
-  Agricultură (desfăşurată pe suprafeţe mici), construcții anexe (L1). 
- Servicii si echipamente tehnico –edilitare specifice locuirii. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) Pentru orice intervenţie asupra unei construcţii monument istoric sau în zona de protecţie a 
acestuia şi pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată, într-un sit 
arheologic sau în zona de protecţie a acestuia (L1p + L1rp) se va solicita avizul M.C. - D.J.C. 
Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli de bază 
privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi 
protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(2) Construirea a mai mult de două construcţii principale pe aceeaşi parcelă este condiţionată de 
parcelarea prealabilă a terenului în cauză. 

(3) Pentru autorizarea lucrărilor de construire pe parcele situate în zone inundabile (L1r+L1rp) 
se va solicita un aviz de amplasament din partea A.N. Apele Române. 
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II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Locuinţe individuale, permanente sau sezoniere, case de vacanţă în construcţii principale 
având suprafaţa construită la sol de maxim 250mp. 

(2) Construcții anexe. 

(3) Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 
(4) Parcaje la sol, supraterane şi subterane ; 

(5) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de 
locuinţe. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Funcţiuni comerciale, alimentaţie publică şi servicii profesionale, cu condiţia ca suprafaţa 

desfăşurată aferentă acestora să reprezinte maximum 25% din suprafaţa construită la sol 
(Sc) a construcţiilor principale de pe teren (exclusiv construcții anexe şi construcţii provizorii). 

(2) Construcţii aferente activităţilor agricole (cultivarea plantelor şi creşterea animalelor), cu 
condiţia încadrării în limitele cantitative destinate consumului propriu şi micului comerţ.  

(3) Pensiuni / spaţii de cazare cu o capacitate maximă de 30 locuri pentru practicarea 
agroturismului. 

(4) Schimbarea destinaţiei apartamentelor / locuinţelor, prin integrarea de activităţi pentru servicii 
specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de 
activitate de 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de exemplu: cabinete medicale, birouri 
de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare 
etc. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  
(1) Showroom-uri în construcţii special amenajate, spaţii de comercializare a autovehiculelor, 

service-uri şi vulcanizări auto, spălătorii auto şi staţii carburanţi; 
(2) Pensiuni / spaţii de cazare cu o capacitate mai mare de 30 locuri. 
(3)  Creşterea şi exploatarea animalelor domestice pentru agrement. 
(4)  Activităţi de producție și manufactură, spații de depozitare de orice natură, depozitare în aer 

liber pe platforme, sau depozitare de materiale toxice sau poluante. 

(5) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent şi 
conduc la dispariţia vegetaţiei sau incomode prin traficul generat; 

(6) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

(7) Structuri de vânzare cu suprafață mică, medie şi mare (vezi Anexa 6.1.) (Centre comerciale 
și galerii comerciale de mari dimensiuni - mall); 

(8) Activităţile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(9) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 
deteriorând finisajul acestora; 

(10) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Pentru parcele existente – Suprafeţele, deschiderea către drumul public (aliniament / latura 
pe care se face accesul carosabil) şi adâncimea minime parcelelor considerate a fi 
construibile sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Regimul de construire Suprafaţa minimă 
Aliniamentul / 

Deschiderea minimă 
Adancimea minima 

Clădiri construite în 
regim izolat 

250mp 12,0m 16,0m 

Clădiri construite în 
regim cuplat 

200mp 8,0m 16,0m 

(2) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei de la alin. (1) parcelele al căror acces carosabil se 
realizează la extremitatea unei străzi înfundate (fundătură) cu lăţimea minimă de 4,0m. 

(3) Pentru parcelele descrise la alin (2) dimensiunea minimă a laturii pe care se efectuează 
accesul carosabil pe parcelă trebuie să fie 8,0m. 



 

 
 

 

34 

(4) Sunt construibile parcelele care au o suprafaţă minimă de 250mp. 

(5) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente trebuie să fie de minim 10,0m. 

(6) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiţionări: 
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) 

acesteia; 

- raportul între lăţimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 
Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia. 
(7) Parcelele noi care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate (altele decât cea referitoare la 

suprafaţă) pot deveni construibile după aprobarea, conform legii, a unei documentaţii de 
urbanism de tip P.U.D. 

(8) Parcelele care nu îndeplinesc condiţia de construibilitate referitoare la suprafaţă pot deveni 
construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul 
parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza la 
distanța de minim 5,0m. 

(2) În zonele cu parcelar constituit parcelele care NU se află în bordura unei artere propuse spre 
lărgire sau nou propuse amplasarea clădirilor faţă de aliniament (alinierea) va respecta 
alinierea caracteristică străzii / tronsonului de stradă pe care este amplasată parcela 

Aceste distanţe trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii clădirii 
(3) În cazul în care pe una dintre limitele laterale de proprietate se găseşte calcanul unei clădiri 

viabile, alinierea acestei clădiri se va prelua pe o lungime minima de 3,0m, pentru a nu 
evidenţia un calcan 

(4) Construcţiile se vor edifica integral în cadrul unei benzi de construibilitate cu adâncimea 
de max. 50m de la aliniament, cu respectarea condiţiilor de la Art. 7. 

(5) În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării 
(6) În cazul clădirilor înşiruite, nu se admit pe parcelele de colţ decât clădiri cu faţade perforate 

pe ambele străzi. 
(7) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea unghiului dintre străzi. 
(8) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite 

nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se pot amplasa în regim izolat sau cuplat pe una dintre limitele de proprietate. 
(2) Nu este permisă amplasarea construcţiilor în regim înşiruit. 
(3) În cazul în care adâncimea parcelei este mai mare de 50,0m, toate construcţiile se vor 

amplasa integral într-o bandă de construibilitate cu adâncimea de 50,0m, măsurată de la 
aliniamentul parcelei. 

(4) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faţă de limitele laterale 
ale parcelelor, noua cladire se va amplasa în regim de construire izolat. 

(5) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcţii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, 
noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se la calcanul clădirii 
existente. În situaţia în care construcţia existenta are un regim de înălţime mai mic, se va 
prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de minim 3,0m. Dacă diferenţa este 
mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

(6) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc construcţii viabile, 
realizate din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua clădire se va 
amplasa în regim de construire înşiruit alipindu-se la ambele calcane ale clădirilor existente. 
În situaţia în care una dintre construcţiile existente are un regim de înălţime mai mic, se va 
prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de minim 3,0m. 

(7) Distanţa minimă dintre construcţia principală şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va 
fi de ½ din înălţimea la cornişă / streaşină a clădirii, dar nu mai puţin de 3,0m. Această 
prevedere nu se aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcţiilor.  
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(8) Distanţa minimă faţă de limita posterioară a parcelei va fi de 5,0m pentru construcţia 
principală.  

(9) Clădirile dispuse în regim cuplat sau înşiruit vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu 
va depăşi 15,0m. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maximum două construcţii principale distincte. 
(2) Construirea a mai mult de două construcţii principale distincte pe aceeaşi parcelă este 

condiţionată de întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.Z. (de parcelare) 
avizată şi aprobată conform legii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Parcelele având funcţiunea de locuinţă care au asigurat accesul prin servitute de trecere pe 
o singură parcelă cu acces la drumul public pot deveni construibile după aprobarea unei 
documentaţii de urbanism de tip P.U.D. 

(2) Pentru funcţiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se 
facă direct din drumul public. 

(3) În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară 
printr-un pasaj (gang) dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de 
pompieri. 

(4) Autorizarea proiectelor tehnice privind accesele peste aducțiunile (apeductele) de alimentare 
cu apă a Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale 
acestora, se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform 
Ordinului ANRSC nr. 88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se 
vor realiza cu respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(5) Nu este permisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile de alimentare cu 
apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și agabaritice peste 
aducțiunile de alimentare cu apă se va analiza separat, prin proiecte de specialitate, 
ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga zonelor de 
protecție sanitară cu regim sever. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălţimea maximă a construcţiilor  va fi de 10,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a 3 
(trei) niveluri supraterane max. P+2, 3N. 

(2) Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci 
să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade.  

(3) Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor, măsurată în planul faţadei acestora, nu va depăşi 
distanţa dintre ele şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii. 

(4) Dacă înălţimea construcţiilor noi, măsurată în planul faţadei acestora, este egală sau 
depăşeşte distanţa dintre ele şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii, 
iniţiatorul D.T.A.C. va elabora un studiu de însorire. 

(5) În cazul regimului de construire înşiruit sau cuplat se admit depăşiri de 1,0 - 2,0m numai 
pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate. 

(6) În situaţia în care construcţia este alipită pe limita de proprietate unei construcţii viabile, 
realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de 
înălţime mai mic, se va prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m. Dacă 
diferenţa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 
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ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 
(2) Se recomandă utilizarea materialelor naturale. 
(3) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină pe suprafeţe mari, placaje 

de faţadă din materiale plastice, placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv 
a soclului, materialele strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi 
materialele din poliesteri. 

(4) Se recomandă folosirea culorilor pastelate, a culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea 
acestora în nuanţe deschise. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu 
caracterul zonei. 

(5) Pentru acoperire se recomandă utilizarea de ţiglă, olane sau tablă. Se interzice folosirea 
azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi 
construcțiilor anexe. 

(6) Se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor 
şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj 

(7) Se interzice realizarea unor mansarde false (vezi Cap. 6.1.) 

(8) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe baza unor studii 
suplimentare. 

(9) La construcţiile existente, în urma intervenţiilor de reabilitare, vor fi respectate finisajele şi 
elementele decorative stabilite în proiectul iniţial (materiale de construcţii, culoare, elemente 
orizonatle/verticale etc.), dacă nu există specificaţii tehnice ulterioare acestuia. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U  

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 
(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 

înierbează sau plantează. 
(3) Suprafeţele agricole din intravilan (din interiorul parcelelor) pot fi destinate culturilor 

cerealiere, legumiculturii, viticulturii, pomiculturii etc. Este, de asemenea, admisă creşterea 
animalelor domestice, în scopul consumului propriu al produselor de origine animală sau al 
micului comerţ. 

(4) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de 30%. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m, cu un soclu opac 
de max. 60cm înălţime (spre exemplu: fier forjat, elemente decorative de lemn sau 
prefabricate, elemente verticale din beton, zidărie cu goluri; zidărie cu panouri din lemn ș.a.). 

(2) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, 
sau sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă 
armată. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, 
pentru parcelele cu acces public. 
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IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

POT maxim = 45% pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 200 - 500mp, fără a se depăşi o 
suprafaţă construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 200mp. 

POT maxim = 35% pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 501 - 1000mp, fără a se depăşi 
o suprafaţă construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 200mp. 
POT maxim = 25% pentru parcelele cu suprafaţa peste 1000mp, fără a se depăşi o suprafaţă 
construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 200mp. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT maxim = 1,35 pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 200 - 500mp. 

CUT maxim = 1,05 pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 501 - 1000mp. 

CUT maxim = 0,75 pentru parcelele cu suprafaţa peste 1000mp. 

(1) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 
egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(2) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 
(3) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 

utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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L2 – LOCUIRE COLECTIVĂ CU CLĂDIRI DE ÎNĂLŢIME MEDIE – SITUATE ÎN ANSAMBLURI 
REZIDENŢIALE EXISTENTE 

I. GENERALITĂŢI 
În aceaste subzone locuirea se desfăşoară în construcţii existente de apartamente de înălţime 
medie (P+3-4, 4N-5N), Hmax cornişă=18,0m. Aceste construcţii se găsesc fie grupate în 
ansambluri fie izolat. 

Funcţiunea dominantă a zonei: 

- Locuirea colectivă în clădiri existente. 
Funcţiuni complementare: 

- Comerţ de proximitate cu suprafaţă redusă. 
- Echipamente publice edilitare aferente locuirii 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) În ansamblurile de locuinţe colective existente se păstrează parcelarul existent, fiind interzisă 

divizarea parcelelor. 

(2) Sunt interzise extinderi ale spaţiilor comerciale de la parter sau modificări ale conformării 
iniţiale a faţadelor blocurilor, indiferent de funcţiune. 

(3) Sunt interzise orice fel de construcţii noi, cu excepţia imprejmuirilor, amenajărilor de spaţii 
verzi, a locurilor de joacă şi a lucrărilor de infrastructură. Pentru construcţiile existente 
amplasate în subzona L2 se admit doar lucrări de reparaţii, modernizări, reamenajări, 
întreţinere, termoizolare. 

(4) Este obligatoriu ca operaţiunile de termoizolare să se realizeze pe întreg tronsonul sau 
segmentul de bloc. 

(5) Autorităţile publice sunt îndreptăţite să solicite revenirea la proiectul iniţial, prin desfiinţarea 
construcţiilor neautorizate sau a construcţiilor care nu respectă prevederile autorizaţiei de 
construire. 

(6) Se interzice schimbarea în locuinţe şi alte funcţiuni decât cele prevăzute în proiectul iniţial a 
destinaţiei spaţiilor de la subsolul şi demisolul clădirilor de locuit existente. 

(7) Se interzic mansardarea/supraetajarea blocurilor, realizarea şarpantelor sau podurilor 
neutilizabile. 

(8) Pentru orice intervenţie asupra unei constructii situata într-o zonă protejată, într-un sit 
arheologic sau în zona de protecţie a acestuia (L2p) se va solicita avizul M.C. - D.J.C. 
Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli de bază 
privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi 
protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(9) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulaţii auto sau pietonale, modernizarea 
intersecţiilor şi realizarea parcajelor (vezi planşa II.3. Reglementări urbanistice - Organizarea 
circulaţiei). În cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenţii de 
mai sus, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se 
vor efectua intervenţii de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde este 
cazul), conform legislaţiei specifice în vigoare (L. nr. 255/2010 şi L. nr. 33/1994).  

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Locuinţe colective (doar cele existente). 

(2) În spaţiile comerciale, prevăzute prin proiectul iniţial, situate la nivelurile inferioare ale 
clădirilor pot fi amenajate: sedii de companii şi firme, galerii comerciale, comerţ specializat, 
showroom-uri, servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, 
servicii financiar-bancare şi de asigurări, spaţii pentru expoziţii (altele decât showroom), 
alimentaţie publică. 

(3) Spaţii verzi, locuri de joacă. 

(4) Dotări aferente echipării tehnico-edilitare, dimensionate pentru deservirea zonelor de 
locuinţe. 

(5) Parcaje la sol. 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Schimbarea destinaţiei apartamentelor/locuinţelor prin integrarea de activităţi pentru servicii 

specializate şi profesionale private, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de 
activitate de 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de exemplu: cabinete medicale, birouri 
de avocatură, agenţii imobiliare etc şi cu condiţia ca activităţile să se desfăşoare pe domeniul 
privat şi în interiorul spaţiului căruia i s-a schimbat destinaţia. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  
(1) Schimbarea destinaţiei apartamentelor/locuinţelor de la parterul clădirilor în spaţii comerciale 

de proximitate, cum ar fi comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, 
frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar, alimentație publică; 

(2) Conversia apartamentelor existente din clădirile colective în alte funcţiuni cu excepţia celor 
specificate la Art. 3; 

(3) Schimbarea destinaţiei subsolurilor tehnice din locuinţele colective pentru amenajare de 
locuinţe, birouri etc. 

(4) Conversia în locuinţe a spaţiilor cu alte destinaţii, cu excepţia cazurilor specificate la Art. 3; 
(5) Jocuri de noroc/electronice, cazinouri; 

(6) Showroom-uri în construcţii special amenajate 

(7) Spaţii de comercializare a autovehiculelor, service-uri şi vulcanizări auto, spălătorii auto şi 
staţii carburanţi; 

(8) Structuri de cazare. 

(9) Activităţi de producție și manufactură, spații de depozitare de orice natură, depozitare în aer 
liber pe platforme, sau depozitare de materiale toxice sau poluante. 

(10) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent şi 
conduc la dispariţia vegetaţiei sau incomode prin traficul generat; 

(11) Ateliere de întreținre și reparații; 
(12) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
(13) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 

deteriorând finisajul acestora;  

(14) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
(15) Construcții provizorii de orice natură.  

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Se menţine situaţia existentă. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(2) Se menţine situaţia existentă, dacă aceasta corespunde cu prevederile din proiectul iniţial al 
clădirii. În caz contrar, autorităţile publice sunt îndreptăţite să solicite revenirea la proiectul 
iniţial, prin desfiinţarea construcţiilor neautorizate şi a construcţiilor care nu respectă 
autorizaţia de construire. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Se menţine situaţia existentă. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Se menţine situaţia existentă. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Nu este cazul. 

ART.10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U. 
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ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Este interzisă schimbarea destinaţiei în suprafeţe pentru parcarea autovehiculelor a altor 
categorii de spaţii 

(2) Este permisă închirierea exclusivă a domeniului public pentru parcarea autoturismelor doar 
către locuitorii din zonă şi doar în amplasamentele special amenajate în acest scop 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Se menţine situaţia existentă. Se interzic mansardarea/supraetajarea blocurilor, realizarea 
şarpantelor sau podurilor neutilizabile. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

(1) Asupra clădirilor existente sunt permise numai următoarele tipuri de intervenţii: 
1a. Lucrări de modificare structurală: consolidare, extindere 

1b. Lucrări de modificare nestructurală: amenajări interioare, compartimentări uşoare care 
nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei 

1c. Lucrări de reabilitare: reabilitare termică, reabilitarea instalaţiilor, reabilitarea faţadelor pe 
întreg tronsonul/segmentul de bloc. 

1d. Lucrări de intervenţie de primă urgenţă - orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care 
prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare 

Toate lucrările menţionate mai sus se vor realiza conform prevederilor L. 50/1991. 
(2) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii.  
(3) Intervenţiile asupra locuinţelor colective se vor realiza cu condiţia integrării în particularităţile 

zonei şi armonizării cu vecinătăţile imediate; finisajele trebuie să corespundă exigenţelor 
actuale, ţinând seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din 
vecinătate. 

(4) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului 
parterului de cel al nivelurilor superioare. 

(5) Pentru lucrări de reparaţii, modernizări, reamenajări, întreţinere necesare construcţiilor 
existente se vor respecta următoarele prevederi: 
(a) Se interzic baluştrii din beton sau piatră. 
(b) Se interzice utilizarea de pereţi cortină. 
(c) Se interzice placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului; se 
interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele din poliesteri. 
(d) Se recomandă folosirea culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea acestora în 
nuanţe deschise pastelate. 

(6) La construcţiile existente, în cazul oricaror tipuri de intervenţii (reabilitare termică, 
amenajarea spaţiilor din jurul blocurilor, modificări la unităţile de locuit sau la dotările 
aferente) se vor menţine prevederile proiectului iniţial (finisajele şi materiale de construcţii, 
culoare, elementele decorative orizontale/verticale), dacă nu există specificaţii tehnice 
ulterioare acestuia. 

(7) În cazul intervenţiilor de reabilitare termică, se va evita folosirea culorilor tari (violet, roz şi 
altele asemenea). Este obligatoriu ca aceaste operaţiuni să se realizeze pe întreg tronsonul 
sau segmentul de bloc. 

(8) Pentru firme şi afişaj se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii 
suplimentare. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U  

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Amenajarea plantaţiilor din cadrul parcajelor aferente ansamblurilor de locuinţe colective 
existente se va realiza conform Cap. 6.3. a R.L.U. 

(2) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 
(3) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 

înierbează sau plantează. 

(4) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în cadrul zonei de tip L2 este de 30%. 



 

 
 

 

41 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Se interzice realizarea împrejmuirilor, cu excepţia gardului viu, pentru delimitarea parcelelor 
din zonele ansamblurilor de blocuri şi a celor cu acces public nelimitat. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 ȘI 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) ȘI COEFICIENTUL 
MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

POT din proiectul iniţial = POT propus – nu sunt permise densificări. 
CUT din proiectul iniţial = CUT propus 
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4.4.  M – ZONA PENTRU FUNCTIUNI MIXTE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona mixtă se caracterizează printr-o permisivitate mare în ceea ce priveşte caracterul funcţional, 
permiţând coexistenţa atât a funcţiunilor de interes general şi public cât şi a activităţilor productive, 
manufacturiere şi de depozitare de mici şi medii dimensiuni. Aceste zone sunt grupate, în general, 
în bordura arterelor de circulaţie importante, precum şi în arii actualmente slab construite pentru 
care se preconizează o astfel de dezvoltare. 
Tipuri de subzone funcţionale: 

M - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie, 
manufactură si de depozitare de dimensiuni mici şi medii, EXCLUSIV LOCUIRE 

ML - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie 
manufactură si de depozitare de dimensiuni mici şi medii, INCLUSIV LOCUIRE 

MLp- Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie 
manufactură si de depozitare de dimensiuni mici şi medii, INCLUSIV LOCUIRE, situate în 
interiorul zonei protejate 

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 

-  Funcţiunea dominantă a zonei este cea terţiară cuprinzând servicii de interes general, comerţ  
Funcţiuni complementare: 

-  Activităţi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.)  
-  Spaţii verzi şi de agrement. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) Pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată (MLp) se va solicita avizul 

M.C. - D.J.C. Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli 
de bază privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii 
mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(2) Amplasarea acestor activităţi nu trebuie să genereze conflicte funcţionale cu zonele înconjurătoare 
(mai ales cu zona destinată locuinţelor) şi să nu pună în pericol sănătatea publică. 

(3) Amplasarea acestor activităţi trebuie să respecte O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi este 
condiţionată de avizul instituţiilor abilitate. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale; 

(2) Sedii ale unor companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri 

(3) Servicii financiar-bancare şi de asigurări; 
(4) Structuri de vânzare cu suprafaţă mică sau medie (vezi Cap. 6.1.); 

(5) Showroom-uri în construcţii special amenajate; 
(6) Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; 
(7) Alimentaţie publică; 
(8) Activităţi de productie şi manufactură de dimensiuni mici şi medii (I.M.M.) 
(9) Distribuţie şi depozitare a bunurilor şi materialelor produse şi necesare producţiei 
(10) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 
(11) Spaţii de comercializare a autovehiculelor, service-uri şi vulcanizări auto, spălătorii auto;  

(12) Staţii alimentare cu carburanţi; 
(13) Târguri şi pieţe; 

(14) Spaţii plantate; 
(15) Parcaje la sol, supraterane şi subterane; 
(16) Locuinţe de serviciu. 
(17) ML+MLp - locuinţe individuale sau colective 

(18) Construcţii anexe 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Activităţi de depozitare - maxim 500 mp suprafaţă construită desfășurată;  

(2) ML - se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni compatibile cu locuirea (comerciale, 
alimentaţie publică şi servicii profesionale); 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Conversia apartamentelor existente din clădirile cu locuinţe colective în alte funcţiuni cu 
excepţia celor specificate la Art. 3, alin. (4); 

(2) Activităţile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(3) Comercializarea si intretinerea utilajelor agricole 

(4) Depozitare de utilaje agricole 

(5) Activităţi de depozitare cu suprafaţă construită mai mare de 500mp;  

(6) Activităţi poluante de orice fel sau care prezintă risc tehnologic, care degradează cadrul 
natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei; 

(7) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

(8) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) ML+MLp - Pentru parcelele având funcţiunea de locuire sunt construibile parcelele care au o 
deschidere către drumul public (aliniament) de minim 10,0m. 

(2) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea, sunt construibile parcelele care au o 
deschidere către drumul public (aliniament) de minim 12,0m. 

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei de la alin. (1) şi (2) parcelele al căror acces carosabil 
se realizează la extremitatea unei străzi înfundate (fundătură) cu lăţimea minimă de 4,0m. 

(4) Pentru parcelele descrise la alin (3) dimensiunea minimă a laturii pe care se efectuează 
accesul carosabil pe parcelă trebuie să fie 10,0m, respectiv 12,0m 

(5) ML+MLp - Pentru parcelele având funcţiunea exclusivă de locuire, sunt construibile parcelele 
care au o suprafaţă minimă de 250mp. 

(6) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea, sunt construibile parcelele care au o 
suprafaţă minimă de 500mp. 

(7) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente trebuie să fie de minim 10,0m, 
respectiv 12,0m. 

(8) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau 
cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele condiţionări: 
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) 

acesteia; 

- raportul între lăţimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/3. 
(9) Parcelele noi care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate (altele decât cea referitoare la 

suprafaţă) pot deveni construibile după aprobarea, conform legii, a unei documentaţii de 
urbanism de tip P.U.D. 

(10) Parcelele care nu îndeplinesc condiţia de construibilitate referitoare la suprafaţă pot deveni 
construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate  

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Clădirile pot fi amplasate pe aliniamentul existent al parcelei sau după caz pe cel propus în 
cazul arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente (retragere 0,0m)  

(2) În zonele cu parcelar constituit parcelele care NU se află în bordura unei artere propuse spre 
lărgire sau nou propuse amplasarea clădirilor faţă de aliniament (alinierea) va respecta 
alinierea caracteristică străzii / tronsonului de stradă pe care este amplasată parcela 

(3) În cazul în care pe una dintre limitele laterale de proprietate se găseşte calcanul unei clădiri 
viabile, alinierea acestei clădiri se va prelua pe o lungime minima de 3,0m, pentru a nu 
evidenţia un calcan. 

(4) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se pot amplasa în regim izolat sau sau cuplat pe una dintre limitele de proprietate. 

(2) Nu este permisă amplasarea construcţiilor în regim înşiruit. 
(3) Clădirile în care se desfăşoară activitatea unor centre comerciale de dimensiuni medii și mici 

se pot amplasa doar în regim de construire izolat. 

(4) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din 
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică şi retrase faţă de limitele laterale 
ale parcelelor, noua cladire se va amplasa în regim de construire izolat. 

(5) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcţii viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, 
noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se la calcanul clădirii 
existente. În situaţia în care construcţia existenta are un regim de înălţime mai mic, se va 
prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de minim 3,0m. Dacă diferenţa este 
mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. Fac excepţie clădirile 
menţionate la alin (3) 

(6) Distanţa minimă dintre construcţia principală şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi 
de ½ din înălţimea la streaşină a clădirii, dar nu mai puţin de 3,0m. Această prevedere nu se 
aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcţiilor.  

(7) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea distanţa minimă faţă de oricare dintre 
limitele laterale ale parcelei va fi de ½ din înălţimea la cornişă / streaşină a clădirii, dar nu 
mai puţin de 5,0m. Această prevedere nu se aplică limitelor de proprietate pe care se 
realizează cuplarea construcţiilor. 

(8) Distanţa minimă faţă de limita posterioară a parcelei va fi de 5,0m.  

(9) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea distanţa minimă faţă de limita 
posterioară a parcelei va fi de minim de 10,0m. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maximum două construcţii principale distincte. 
(2) ML+MLp - Construirea a mai mult de două construcţii principale distincte pe aceeaşi parcelă 

având funcţiunea exclusivă de locuire este condiţionată de întocmirea unei documentaţii de 
urbanism de tip P.U.Z. (de parcelare) avizată şi aprobată conform legii. 

(3) Construirea a mai mult de două construcţii principale distincte pe aceeaşi parcelă având 
funcţiuni altele decat locuirea este condiţionată de întocmirea unei documentaţii de urbanism 
de tip P.U.D. avizată şi aprobată conform legii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) ML+MLp - Parcelele având funcţiunea de locuinţă care au asigurat accesul prin servitute de 
trecere pe o singură parcelă cu acces la drumul public pot deveni construibile după aprobarea 
unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D.  

(2) Pentru funcţiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se 
facă direct din drumul public. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor 
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ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) ML+MLp - Pentru clădirile având funcţiunea exclusivă de locuire, înălţimea maximă a 
construcţiilor  va fi de 10,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a 3 (trei) niveluri 
supraterane max. P+2, 3N. 

(2) Pentru clădirile având funcţiuni altele decat locuirea, înălţimea maximă a construcţiilor  va 
fi de 12,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane max. P+2, 3N. 

(3) Se admite mansardarea clădirilor de locuit cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare si să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade.  

(4) Dacă înălţimea construcţiilor noi, măsurată în planul faţadei acestora, depăşeşte distanţa 
dintre ele şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii, iniţiatorul D.T.A.C. va 
elabora un studiu de însorire. 

(5) În cazul parcelelor de colţ amplasate pe artere cu regim de înălţime diferit regimul de 
înălţime mai mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din 
lungimea faţadei. Dacă diferenţa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în 
trepte. 

(6) În situaţia în care construcţia este alipită pe limita de proprietate unei construcţii viabile, 
realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de 
înălţime mai mic, se va prelua înălţimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m. Dacă 
diferenţa este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 
(2) Se recomandă utilizarea materialelor naturale. 
(3) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină pe suprafeţe mari, placaje 

de faţadă din materiale plastice, placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv 
a soclului, materialele strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi 
materialele din poliesteri. 

(4) Se recomandă folosirea culorilor pastelate, a culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea acestora în 
nuanţe deschise. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu caracterul zonei. 

(5) Pentru acoperire se recomandă utilizarea de ţiglă, olane sau tablă. Se interzice folosirea 
azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi 
construcțiilor anexe. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U. 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 
(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 

înierbează sau plantează. 
(3) Suprafeţele agricole din intravilan (din interiorul parcelelor) pot fi destinate culturilor 

cerealiere, legumiculturii, viticulturii, pomiculturii etc. Este, de asemenea, admisă creşterea 
animalelor domestice, în scopul consumului propriu al produselor de origine animală sau al 
micului comerţ. 

(4) Pentru parcelele cu funcţiunea de locuire procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat 
în interiorul parcelei este de 30%. 

(5) Pentru parcelele cu altă funcţiune decât cea de locuire procentul minim obligatoriu de spaţiu 
verde plantat în interiorul parcelei este de 20%. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m, cu un soclu opac 
de max. 60cm înălţime (spre exemplu: fier forjat, elemente decorative de lemn sau 
prefabricate, elemente verticale din beton, zidărie cu goluri; zidărie cu panouri din lemn ș.a.). 

(2) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sau 
sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, 
pentru parcelele cu acces public. 
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IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Pentru parcelele având funcţiunea exclusivă de locuire 

POT maxim = 45% pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 250 - 500mp, fără a se 
depăşi o suprafaţă construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 200mp. 
POT maxim = 40% pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 501 - 1000mp, fără a se 
depăşi o suprafaţă construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 300mp. 

POT maxim = 35% pentru parcelele cu suprafaţa peste 1000mp, fără a se depăşi o 
suprafaţă construită la sol (Sc) a corpurilor de clădire principale de 350mp. 

(2) Pentru parcelele având funcţiuni altele decât locuirea, inclusiv funcțiuni mixte ce includ 
funcțiunea de locuire 

POT maxim = 50% pentru parcelele sub 1000mp;. 

POT maxim = 40% pentru parcelele peste 1000mp;. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) Pentru parcelele având funcţiunea exclusivă de locuire 

CUT maxim = 1,35 pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 250 - 500mp. 

CUT maxim = 1,05 pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 501 - 1000mp. 

CUT maxim = 0,75 pentru parcelele cu suprafaţa peste 1000mp. 

(2) Pentru parcelele având funcţiuni altele decat locuirea 

CUT maxim = 1,5 pentru parcelele sub 1000mp 

CUT maxim = 1,2 pentru parcelele peste 1000mp 

(3) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 
egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(4) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 
(5) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 

utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar  şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.5. A - PARCURI DE ACTIVITĂŢI, INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona este destinată în principal activităţilor economice de tip primar şi secundar. Parcelele care 
o compun sunt, în general, de dimensiuni mari. 

Este interzisă extinderea parcurilor de activități, industrie și depozitare în zonele de protecție 
sanitară cu regim sever aferentă aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului 
București din cadrul teritoriului intravilan, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005. 
Este interzisă amplasarea activităților agro-industriale (grajduri, silozuri, depozite de ingrăşăminte 
şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi etc.) în zonele de 
protecție sanitară cu regim sever aferentă aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a 
Municipiului București din cadrul teritoriului intravilan, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005.  

Tipuri de subzone funcţionale: 
A1 – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi servicii 
aferente 

A1p – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi servicii 
aferente, situate în interiorul zonei protejate 

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
- Activitati de producţie, depozitare, distribuție și manufactură 

Funcţiuni complementare: 
- Servicii şi administraţie. 
- Spaţii plantate şi amenajate 

- Parcaje la sol, supraterane și subterane 

- Agricultură 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) Construirea se va realiza pe baza unei documentații de urbanism de tip P.U.D., avizat și 

aprobat conform legii. Această documentație se va întocmi în vederea ilustrării și detalierii 
modului în care au fost preluate și integrate prevederile P.U.G. și ale prezentului R.L.U. 

(2) Prin P.U.D. se va detalia modul specific de construire (retrageri față de aliniament, limite 
laterale și posterioare, accese carosabile și pietonale, spații verzi, parcaje, circulații carosabile 
și pietonale în interiorul parcelei, regimul juridic și circulația terenurilor) în urma stabilirii temei 
de proiectare. 

(3) Pentru orice construcţie ce se amplasează într-o zonă protejată (A1p) se va solicita avizul 
M.C. - D.J.C. Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli 
de bază privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la păstrarea integrităţii 
mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U. 

(4) Amplasarea acestor activităţi nu trebuie să genereze conflicte funcţionale cu zonele înconjurătoare 
(mai ales cu zona destinată locuinţelor) şi să nu pună în pericol sănătatea publică. 

(5) Amplasarea acestor activităţi trebuie să respecte O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi este 
condiţionată de avizul instituţiilor abilitate. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Activităţi productive industriale şi manufacturiere nepoluante 
(2) Formare profesională 
(3) Transporturi aferente activităţilor de producţie 
(4) Distribuţie şi depozitare a bunurilor şi materialelor produse şi necesare producţiei 
(5) Depozite de bunuri şi materiale pe platforme exterioare 
(6) Activități de depozitare 
(7) Comercializarea bunurilor şi materialelor produse 
(8) Spații și platoforme pentru comerț en-gros și en-detail 
(9) Spaţii de comercializare a autovehiculelor, service-uri şi vulcanizări auto, spălătorii auto 
(10) Showroom-uri în construcţii special amenajate 
(11) Clădiri de birouri proprii şi servicii de alimentaţie publică cu acces limitat la angajaţi 
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(12) Sedii ale unor companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri 
(13) Cercetare industrială 
(14) Structuri de vânzare cu suprafaţă mică, medie sau mare (vezi Anexa 6.1.) 
(15) Staţii de alimentare cu carburanţi 
(16) Ferme vegetale  
(17) Activităţi destinate distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării agricole şi 

industriale şi anumitor activităţi comerciale care nu necesită suprafeţe mari de teren 
(18) Staţii de întreţinere şi reparaţii utilaje agricole 
(19) Depozitare produse agricole 
(20) Spaţii plantate, parcaje la sol, subterane si supraterane. 
(21) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală; 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Dotări de gospodărie comunală, cu condiţia ca amplasamentul lor să corespundă 

prevederilor legale specifice în vigoare şi ca suprafaţa afectată acestora să fie strict cea 
determinată de exigenţe funcţionale. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) Activităţi cu risc tehnologic 

(2) Depozitare de materiale toxice sau poluante 

(3) Amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau 
de interes general şi a spaţiilor pentru sport 

(4) Amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu 

(5) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei 
(6) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
(7) Ferme animale 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Sunt construibile parcelele care au o suprafaţă minimă de 2000 mp şi un front la stradă 
(aliniament) de minim 25,0m. 

(2) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente trebuie să fie de  
minim 30,0m. 

(3) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau semi-
regulate 

(4) Forma, dimensiunile şi suprafaţa parcelelor vor fi conformate astfel încât să se asigure 
zonele de protecţie pe teritoriul respectivei parcele, fără să genereze servituţi pe alte parcele 
existente învecinate. 

(5) Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin 
comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Pentru funcţiunile destinate activităților de producție și de depozitare construcţiile vor 
respecta o retragere minimă de 10,0m faţă de aliniamentul propus al parcelelor stabilit prin 
aplicarea profilelor normate prin prezentul PUG. 

(2) Pentru funcţiunile de birouri şi administrative construcţiile vor respecta o retragere 
minimă de 5,0m faţă de aliniamentul propus al parcelelor stabilit prin aplicarea profilelor 
normate prin prezentul PUG. 

Aceste distanţe trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii clădirii 
(3) Pentru toate parcelele adiacente zonelor de locuit de tip L sau ML sunt prevăzute benzi de 

spaţiu verde (Zone verzi de protecție) paralele cu acestea. Clădirile se vor amplasa la 
min. 15,0m față de aliniamentul propus al parcelelor stabilit prin aplicarea profilelor normate 
prin prezentul PUG. Zona neconstruibilă dintre aliniamentul parcelei şi alinierea construcţiilor 
va fi plantată cu min. 1 arbore / 40mp. 

(4) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(5) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite 
nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor. 
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se vor amplasa în regim izolat. 
(2) Distanţa dintre construcţii şi una dintre limitele laterale ale parcelei va fi de minim 6,0m, iar 

față de cealaltă limită laterală va fi de minim 4,0m, cu respectarea legislației în vigoare. 

(3) Distanţa dintre construcţii şi limita posterioară a parcelei va fi de minim 10,0m, cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 

(4) Se va ţine seama şi de alte norme tehnice specifice funcţiunii şi de zonele de protecţie 
sanitară prevăzute în O.M.S. nr. 119/20014. 

(5) Se va ţine seama şi de alte norme tehnice specifice funcţiunii şi de prevenire a riscurilor 
tehnologice în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Distanţa minimă între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 
înălţimea la streaşină a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 5,0m. 

(2) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice şi sanitare specifice. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U.  

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăţime de min. 5,0m direct din drumul public. 

(2) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din 
drumul public (nu prin servitute de trecere) cu lăţime de minim 5,0 m, devin neconstruibile 
până la asigurarea îndeplinirii acestei condiţii. 

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

(4) Pentru toate curţile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp şi închise pe toate 
laturile de construcţii, situate la nivelul terenului sau al circulaţiilor carosabile adiacente ori la 
o diferenţă de nivel mai mică de 0,50 m faţă de aceste circulaţii, se prevede asigurarea 
obligatorie a acceselor carosabile pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, cu 
gabarite de min. 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime (potrivit cerinţelor art. 2.9.5. din Normativul 
de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99 şi a Ghidului privind elaborarea şi 
aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat cu Ordinul 
ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/N/10.04.200). 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Staţionarea autovehiculelor necesare activităţilor ce se vor desfăşura în imobil se va asigura 
în interiorul parcelelor, asigurându-se spaţiul necesar numărului de locuri de parcare în 
funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiilor şi conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Spaţiul necesar aprovizionării se va asigura exclusiv în interiorul parcelelor şi se va se 
determina în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiilor şi conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălțimea maximă, a clădirilor destinate activităților de producție  și de depozitare este 
de 12,0m la cornişă. 

(2) Pentru funcţiunile de birouri şi administrative înălţimea maximă a clădirilor va fi de 
15,0m la cornişă, echivalentul a 4 (patru) niveluri supraterane P+3. 

(3) Prevederile de la alineatele anterioare nu se aplică în cazul edificiilor a căror înălţime este 
impusă de norme tehnice conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Pentru funcţiunile de birouri şi administrative înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor, 
măsurată în planul faţadei acestora, nu va depăşi distanţa dintre ele şi alinierea construcţiilor 
situate pe partea opusă a străzii. 
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ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor pentru birouri şi administrative trebuie să exprime funcţiunea, iar 
volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 
imediate. 

(2) Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală. 
(3) Se interzice placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului; se 

interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele strălucitoare sau din poliesteri. 

(4) Se vor evita construcţii executate din materiale şi culori tari și/sau stridente. 

(5) Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă uşoare şi adecvate unui cadru urban modern. 
(6) Panta acoperişului va fi de maxim 15 grade.  

(7) Se interzice realizarea de mansarde 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U.  

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faţă de aliniament şi faţă de limitele laterale şi posterioare să fie 
destinate amenajărilor şi plantării de vegetaţie înaltă.  

(2) Spre zonele de locuire plantarea de vegetaţie înaltă este obligatorie. 
(3) Pentru parcelele adiacente zonelor de locuit de tip L sau ML sunt prevăzute benzi de spaţiu 

verde (Zone verzi de protectie) paralele cu acestea.Clădirile se vor amplasa la min. 15,0m 
de aliniamentul parcelei stabilit prin aplicarea profilelor normate prin prezentul PUG. Zona 
neconstribilă dintre aliniamentul parcelei şi alinierea construcţiilor va fi plantată cu min. 1 
arbore / 40mp. Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se 
înierbează şi se plantează. 

(4) Procentul obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de minim 15%. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m. 

(2) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) Pentru parcele destinate activităților de producție și de depozitare 

POT maxim = 70%, din care maxim 20% din suprafaţa parcelei pentru clădiri de birouri şi 
administrative pentru parcelele sub 4000mp;. 

POT maxim = 60%, din care maxim 20% din suprafaţa parcelei pentru clădiri de birouri şi 
administrative pentru parcelele peste 4000mp;. 

(2) Pentru parcele având exclusiv funcţiuni de birouri şi administrative 

POT maxim = 45%, pentru parcelele sub 4000mp;. 

POT maxim = 35%, pentru parcelele peste 4000mp;. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) Pentru parcele destinate activităților de producție și de depozitare  

CUT maxim = 1,2 pentru parcelele sub 4000mp;. 

CUT maxim = 1,0 pentru parcelele peste 4000mp;. 

(2) Pentru parcele având funcţiuni de birouri şi administrative 

CUT maxim = 1,8 pentru parcelele sub 4000mp;. 

CUT maxim = 1,4 pentru parcelele peste 4000mp;. 

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea 
la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării 
acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.6. V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, spaţii pentru sport şi agrement cu acces 
limitat de apartenenţa la cluburi sau contra cost, spaţii plantate de protecţie de diferite tipuri. 
Tipuri de subzone funcţionale: 
V1 – Subzona spaţiilor plantate de tip parc 

V1r – Subzona spaţiilor plantate de tip parc, în care construirea este condiţionată de obţinerea unui 
aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

V2 - Subzona spaţiilor plantate de tip scuar 
V2p - Subzona spaţiilor plantate de tip scuar, situată în interiorul zonei protejate 

V3 – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport 
V3r – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport, în care construirea este condiţionată de 
obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

V4 – Subzona destinată exploatării resurselor naturale şi reconstrucţiei ecologice ulterioare  

V5 – Subzona culoarelor de protecţie faţă de infrastructura tehnică şi activităţile industriale 

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r – Funcţiunea dominantă a subzonelor este cea de agrement. 
V4 – Funcţiunea dominantă a subzonei este cea de exploatare a resurselor naturale. 

V5 – Funcţiunea dominantă a subzonei este cea de apărare contra riscurilor naturale sau 
antropice. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) V5 – Amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor se va realiza pe baza studiilor de specialitate 

avizate conform legii. 

(2) V1r + V3r + V4 – Obţinerea autorizaţiei de construire este condiţionată de obţinerea avizului 
de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) V1+V1r+V2 – Spaţii plantate, circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru 
întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise, mobilier urban, joacă şi odihnă, 
grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

(2) V3+V3r – Spaţii plantate, circulaţii pietonale şi carosabile, construcţii sportive, amenajări 
pentru sport, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

(3) V4 – Construcţii şi amenajări pentru exploatarea resurselor naturale; ulterior încheierii 
acestei activităţi, zona va trece printr-un proces de reconstrucţie ecologică. După finalizarea 
acestuia, condiţiile de regulament dinaceastă zonă vor fi asimilate zonei V3. 

(4) V5 – Spaţii plantate, instalaţii tehnice specifice, circulaţii pietonale şi carosabile necesare 
accesului la instalaţiile tehnice, cu respectarea normelor specifice. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) V1+V1r+V2+V2p – Amenajări şi construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale, alimentaţie 

publică şi comerţ cu condiţia ca suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă 
şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor, să nu depăşească 
15% din suprafaţa totală a spaţiului verde. 

(2) V3+V3r– Spaţii comerciale cu utilizare ocazională, cu condiţia ca suprafaţa însumată a 
acestora să nu depăşească 5% din suprafaţa totală a spaţiului verde. 

(3) În zonele de protecție sanitară cu regim sever aferente aducțiunilor (apeductelor) de 
alimentare cu apă a Municipiului București sunt admise următoarele utilizări: asigurarea 
exploatării şi intreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă. 
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ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  
(1) Orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare. 
(2) Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi. 
(3) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei. 
(4) Se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 
(5) Se interzice amplasarea de construcţii şi amenajări în zonele de protecție sanitară cu 

regim sever a obiectivelor de alimentare cu apă a Municipiului București, cf. H.G. nr. 
930/2005. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCŢIILOR, 
INSTALAŢIILOR  ŞI AMENAJĂRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r – parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul 
public. 

(2) V4+V5 – conform studiilor de specialitate, avizate conform legii. 

ART. 6 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
ALINIAMENT 

(1) V1+V1r+V2+V2pV3+V3r – Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau 
fata de cel propus în cazul parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii 
celor existente se va realiza la distanța de minim 5,0m 

(2) V4+V5 – conform studiilor de specialitate avizate conform legii. 

ART. 7 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) V1+V1r+V2+V3+V3r – Amplasarea clădirilor principale faţă de limitele laterale şi posterioare 
ale parcelelor se va realiza respectând următoarele condiţii: 

- Distanţa minimă dintre construcţii, instalaţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi 
de 5,0m. 

- Distanţa minimă dintre construcţii, instalaţii şi limita posterioară a parcelei va fi de 5,0m. 

(2) V4+V5 – conform studiilor de specialitate avizate conform legii. 

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR UNELE FAŢĂ 
DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) V1+V1r+V2+V3+V3r – Distanţa minimă între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi 
parcelă va fi egală cu înălţimea la streaşină a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 
5,0m. 

ART. 9 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

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

(2) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 
vehiculelor de pompieri. 

(3) Autorizarea proiectelor tehnice privind accesele peste aducțiunile (apeductele) de alimentare 
cu apă a Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale 
acestora, se face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform 
Ordinului ANRSC nr. 88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se 
vor realiza cu respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

(4) Nu este permisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile de alimentare cu 
apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și agabaritice peste 
aducțiunile de alimentare cu apă se va analiza separat, prin proiecte de specialitate, 
ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga zonelor de 
protecție sanitară cu regim sever. 

(5) V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r – Accesele pietonale pe parcelă şi în clădirile respective vor fi 
conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dificultăţi de deplasare. 
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ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r – Staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara spaţiilor 
plantate. 

(2) V4 – Staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelei. 

(3) V5 – nu este cazul. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) V1+V1r+V2+V2p– Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 5,0m. 

(2) V3+V3r+V4 – Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 7,0m. 

(3) V5 – Nu este cazul. 

(4) Prevederile de la alineatele anterioare nu se aplică în cazul edificiilor cu caracter de unicat – 
foişoare, belvedere, tribune, gradene sau a căror înălţime este impusă de norme tehnice 
conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Volumele se vor armoniza cu caracterul şi destinaţia zonei şi cu vecinatăţile imediate. 
(2) Se recomandă materiale uşoare, naturale, tratate să reziste la condiţiile de climă. 
(3) Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală. 

(4) Se interzice placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului; utilizarea 
materialelor strălucitoare. Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele 
din poliesteri. 

(5) Se recomandă folosirea culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea acestora în nuanţe 
deschise pastelate. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu caracterul 
zonei. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r – se recomandă, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor 
climatice şi favorabile faunei antropofile specifice. 

(2) V4+V5 – conform studiilor de specialitate avizate conform legii. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) V1+V1r+V2+V2p+V3+V3r– Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul 
public, cu excepţia gardului viu, pentru parcelele cu acces public. Dacă este necesară, 
împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m. Scuarurile şi fâşiile 
plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 m înălţime, 
fie prin borduri. 

(2) V4+V5 – Împrejmuirile sunt interzise. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) V1+V1r+V2+V2p– POT maxim = 15% - reprezintă suprafaţa construită însumată la cea a 
circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor; 

(2) V3+V3r – POT maxim = 30% - reprezintă suprafaţa construită, inclusiv cea a tribunelor / 
gradenelor; 

(3) V4 – POT maxim = 10% - reprezintă suprafaţa construită însumată la cea a circulaţiilor de 
toate categoriile şi a platformelor; 

(4) V5 – Nu este cazul. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) V1+V1r+V2+V2p+V4– CUT maxim = 0,10; 

(2) V3+V3r – CUT maxim = 0,30; 

(3) V5 – nu este cazul. 

(4) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în 
situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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4.7. G – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE, 
CIMITIRE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona reuneşte toate funcţiunile care aparţin gospodăriei comunale - echiparea edilitară şi cimitirele. 

Tipuri de subzone funcţionale: 
G1 – Subzona de gospodărie comunală şi a echipamentelor tehnico-edilitare. 

G2 – Subzona cimitirelor. 

G1 – GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPAMENTETEHNICO-EDILITARE 

I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
- Funcţiunea dominantă a zonei este cea de asigurare de servicii tehnico-edilitare şi de gospodărie 
comunală. 

Funcţiuni complementare: 
- Funcţiunile complementare ale zonei sunt cele terţiare (birouri). 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) Noile dotări tehnico-edilitare vor fi amplasate astfel încât zonele de protecţie sanitară pe care 
le generează conform prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea 
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică să aibă un impact minim asupra ţesutului urban deja constituit şi, în special, 
asupra zonelor rezidenţiale. 

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară pentru dotările edilitare se va face în acord cu 
legislaţia în vigoare (vezi Cap. 6.2.) sau prevederile unor studii de specialitate aprobate. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Construcţii, instalaţii şi amenajări specifice pentru echipamente tehnico-edilitare şi 
gospodarie comunală. 

(2) Dotări pentru întreţinerea şi administrarea domeniului public. 
(3) Platformă ecologică de depozitare a deşeurilor. 
(4) Birouri în strictă legătură cu activităţile de mai sus. 

(5) Spaţii plantate, parcaje. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Nu e cazul. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) Pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc 
tehnologic şi care poluează prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează. 

(2) Se interzice realizarea construcţiilor civile (locuinţe, clădiri comerciale, administrative sau de 
servicii etc) în zonele de protecţie sanitară prevăzute în O.M.S. nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi H.G. 
nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică.  

(3) Se interzice, în aceste zone, autorizarea oricărei construcţii sau amenajări fără legătură 
directă cu funcţiunea edilitară sau care degradează cadrul natural existent sau conduce la 
dispariţia vegetaţiei. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) În zonele cu parcelar constituit, se recomandă menţinerea parcelarului existent. 
(2) Dimensiunile parcelelor se vor determina prin studii de specialitate, în funcţie de tipul 

echipamentului tehnic. 

(3) Parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public. 
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ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul 
parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza la 
distanța de minim 5,0m 

(2) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. Aceste distanţe trebuie să se păstreze pe întreaga 
lungime a alinierii clădirii. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se pot amplasa numai în regim izolat. 
(2) Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi stabilită conform 

normelor tehnice, recomandabil ½ din înălţimea clădirii la cornişă, dar nu mai puţin de 3,0m. 

(3) Distanţa minimă dintre construcţii şi limita posterioară va fi stabilită conform normelor 
tehnice, recomandabil ½ din înălţimea clădirii la cornişă, dar nu mai puţin de 5,0 m. 

(4) Se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnico-edilitare de calcanele clădirilor existente pe 
parcelele vecine având altă funcțiune decât G1. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Distanţa minimă între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 
înălţimea la streaşină a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 5,0m. 

(2) Distanţa de mai sus se poate reduce la 3,0 m dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 
clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi 
permanente; 

(3) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăţime de min. 4,0m direct din drumul public. 

(2) Nu sunt permise accese carosabile prin servitute de trecere pe altă parcelă. 
(3) Caracteristicile acceselor carosabile se vor stabili pe baza studiilor de specialitate aferente, în 

funcţie de activităţile ce se vor desfăşura pe parcelă. 
(4) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 

vehiculelor de pompieri. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 7,0m. 

(2) Prevederile de la alineatul anterior nu se aplică în cazul edificiilor cu caracter de unicat sau a căror 
înălţime este impusă de norme tehnice conform legislaţiei în vigoare, inclusiv turbine eoliene. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

(1) Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 
imediate. 

(2) Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 
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ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faţă de aliniament şi faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei să fie destinate amenajărilor şi plantării de vegetaţie înaltă. 

(2) Orice parte a parcelei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu 
altereze aspectul general al localităţii; 

(3) Spre zonele de locuire plantarea de vegetaţie înaltă este obligatorie. 

(4) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se înierbează şi se 
plantează. 

(5) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Conform normelor tehnice specifice, cu recomandarea ca împrejmuirea către domeniul public 
să nu depăşească înălţimea maximă de 2,0m din care un soclu de 0,60m, şi vor fi dublate cu 
gard viu. 

(2) În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,5 m 
distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,5 m înălţime, între cele două garduri fiind 
plantaţi arbori şi arbuşti. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

POT conform normelor specifice; 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

CUT conform normelor specifice; 
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G2 – SUBZONA CIMITIRELOR 

I. GENERALITĂŢI 
(1) Funcţiunea dominantă a zonei: 
- Funcţiunea dominantă a zonei este cea funerară. 
(2) Funcţiuni complementare: 
- Funcţiunile complementare ale zonei sunt cele de cult şi de întreţinere. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) În exteriorul cimitirelor se va asigura perimetral o zonă de protecţie sanitară de 50,0 m 
prevăzută în O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei. În această zonă sunt admise numai construcțiile anexe. 

(2) În ceea ce priveşte cimitirele existente, în trupurile principal, în zona de protecţie sanitară a 
acestora construirea este condiţionată de avizul Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu, 
conform prevederilor O.M.S. nr. 119/2014.  

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Construcţii funerare, circulaţii carosabile şi pietonale. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Clădiri de cult de mici dimensiuni (capelă), construcţii pentru întreţinere, parcaje, spaţii verzi.  

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) Lucrări care afectează construcţiile funerare, lucrările de artă, plantaţiile perimetrale şi 
interioare.  

(2) Se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din 
lungul acestora sau a celei perimetrale. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Parcelele afectate cimitirelor vor avea o suprafaţă minimă de 1500mp şi vor avea asigurat 
cel puţin un acces carosabil direct din drumul public. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul 
parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza la 
distanța de minim 5,0m 

(2) Aceste distanţe trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii clădirii. 
(3) La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea unghiului dintre străzi. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se pot amplasa numai în regim izolat. 

(2) Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale sau posterioare ale 
parcelei va fi de ½ din înălţimea la cornişă / streaşină a construcţiei, dar nu mai puţin de 
3,0m. 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu se va face în 
conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. şi conform studiilor de specialitate avizate 
conform legii. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U 
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ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Nu sunt permise accese carosabile prin servitute de trecere pe altă parcelă. 
(2) Circulaţiile carosabile din interiorul cimitirelor vor fi pietruite sau asfaltate. 

(3) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită accesul 
cortegiilor funerare si intervenţia vehiculelor de pompieri. 

(4) Întreaga suprafaţă utilă a cimitirului trebuie deservită corespunzător prin accese pietonale 
pietruite sau înierbate. Fiecare lot va beneficia de acces pietonal direct. 

(5) Accesele în clădirile destinate activităţilor de lucru cu publicul, vor fi conformate astfel încât 
să permită circulaţia persoanelor cu dificultăţi de deplasare. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Staţionarea autovehiculelor necesare activităţilor ce se vor desfăşura în incintă se va asigura 
în afara circulaţiei publice. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 7,0m la coama acoperişului. 
(2) Prevederile de la alineatul anterior nu se aplică în cazul elementelor verticale ale lăcaşurilor 

de cult, conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii. 
(2) Edificiile religioase trebuie să ţină cont de tradiţiile locale şi de particularităţile de cult ale 

religiei cărora li se adresează. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faţă de aliniament şi faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei să fie destinate amenajărilor şi plantării de vegetaţie înaltă. 

(2) Orice parte a parcelei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu 
altereze aspectul general al localităţii. 

(3) Se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei. 
(4) Spre zonele de locuire plantarea de vegetaţie înaltă este obligatorie. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,80m, din care un soclu 
de 0,60 m, şi va fi dublată cu gard viu. 

(2) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri opace sau semi-transparente, 
cu înălţimi maxime de 1,80m. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Nu este cazul; 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Nu este cazul; 
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4.8.  R – ZONA PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona reuneşte toate funcţiunile care aparţin echipamentelor tehnice de importanţă majoră la nivel 
naţional, regional, judeţean sau zonal. 
I. GENERALITĂŢI 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
- Funcţiunea dominantă a zonei este cea tehnico-edilitară  
Funcţiuni complementare: 
- Funcţiunile complementare ale zonei sunt cele administrative şi de servicii. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 
(1) Noile dotări tehnico-edilitare vor fi amplasate astfel încât zonele de protecţie sanitară pe care 

le generează conform prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi H.G. nr. 930/2005 pentru 
aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică să aibă un impact minim asupra ţesutului urban deja constituit şi, în special, 
asupra zonelor rezidenţiale. 

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară pentru dotările edilitare se va face în acord cu 
legislaţia în vigoare (vezi Cap. 6.2..) sau prevederile unor studii de specialitate aprobate. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Construcţii, instalaţii şi amenajări specifice echipamentelor tehnice de importanţă majoră, la 
nivel naţional, regional, judeţean sau zonal. 

(2) Birouri în strictă legătură cu activităţile de mai sus. 
(3) Spaţii plantate, parcaje. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
(1) Nu e cazul. 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE 

(1) Se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi care poluează prin natura activităţii 
sau prin transporturile pe care le generează. 

(2) Se interzice realizarea construcţiilor civile (locuinţe, clădiri comerciale, administrative sau de 
servicii etc) în zonele de protecţie sanitară prevăzute în O.M.S. nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi H.G. 
nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică.  

(3) Se interzice, în aceste zone, autorizarea oricărei construcţii sau amenajări fără legătură 
directă cu funcţiunea edilitară. 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Se menţine parcelarului existent. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul 
parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza la 
distanța de minim 5,0m. 

(2) Această distanţă trebuie să se păstreze pe întreaga lungime a alinierii clădirii. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Construcţiile se pot amplasa numai în regim izolat. 
(2) Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 

minim 6,0m. 

(3) Distanţa minimă dintre construcţii şi limita posterioară va fi de minim 10,0 m. 

(4) Se vor respecta normele tehnice specifice. 
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ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR NATURALE ŞI 
ANTROPICE 

Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o 
lăţime de min. 5,0m direct din drumul public. 

(2) Nu sunt permise accese carosabile prin servitute de trecere pe altă parcelă. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

(1) Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 
imediate. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1)  Se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Se recomandă ca retragerile faţă de aliniament şi faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei să fie destinate amenajărilor şi plantării de vegetaţie înaltă. 

(2) Orice parte a parcelei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu 
altereze aspectul general al localităţii; 

(3) În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Conform normelor tehnice specifice, cu recomandarea ca împrejmuirea către domeniul 
public să nu depăşească înălţimea maximă de 2,0m din care un soclu de 0,60 m, şi vor fi 
dublate cu gard viu. 

(2) În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,5m 
distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,5m înălţime, între cele două garduri fiind 
plantaţi arbori şi arbuşti. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Codului 
Civil cu privire la prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Conform normelor tehnice specifice. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

Conform normelor tehnice specifice. 
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5. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN 

Conform definiţiei din Anexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, teritoriul extravilan este suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii 
de bază (municipiu, oraş, comună) şi limita teritoriului intravilan. 
Zonificarea teritoriului extravilan este stabilită în funcţie de  regimul de folosinţă al terenurilor şi de 
destinaţia lor.  
Conform art. 91 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, amplasarea noilor construcţii de orice fel 
se face în intravilanul localităţilor. Prin excepţie, unele construcţii, care, prin natura lor, pot genera 
efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se 
vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, 
privind protecţia mediului înconjurător. De asemenea, fac excepţie construcţiile care, prin natura lor 
(obiective militare, agricole, pentru gospodărirea apelor, căi ferate, artere carosabile şi 
infrastructură de transport a energiei electrice, gazelor naturale etc.), nu se pot amplasa în 
intravilan, precum şi adăposturile pentru animale.  
Siturile arheologice şi zonele lor de protecţie sunt evidenţiate în planşe. Orice intervenţie în aceste 
zone se va face cu avizul M.C. – D.J. C. Giurgiu, cu respectarea obligatorie a prevederilor 
Capitolului 2, pct. 2.1 (Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor – Reguli cu privire la 
păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit) din prezentul R.L.U.. 
Pe parcelele situate în interiorul limitei determinate a sitului arheologic se va efectua cercetare 
arheologică preventivă. Pe parcelele situate în interiorul limitei zonei de protecţie a sitului, lucrările 
se vor efectua în regim de supraveghere arheologică.   
Se interzice construirea în zonele puternic afectate de riscuri. 

Se interzice construirea în zona de protecţie sanitară a conductelor de aducţiune a apei potabile 
către localitate (10,0m stânga-dreapta faţă de ax). 
Terenuri agricole 

Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune 
reglementărilor în vigoare.  
Terenurile cu destinaţie agricolă sunt: terenurile agricole productive, cele cu vegetaţie forestieră 
(dacă nu fac parte din amenajamente silvice), păşunile, amenajările de îmbunătăţiri funciare.  
Terenurile agricole productive cuprind suprafeţe arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, 
păşuni, fâneţe şi altele asemenea. 
Se pot amplasa pe terenurile agricole din extravilan construcţiile care servesc activităţile agricole, 
cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă 
tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele 
magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea de surse de 
apă.  
Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de 
calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi 
livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă.  
Se interzice construirea în zona de siguranţă a reţelei de irigaţii (10,0m stânga şi dreapta 
elementelor reţelei). În zonele cu suprafeţe irigate, autorizarea construirii se va face doar cu avizul 
A.N.I.F. – Giurgiu. 

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent construcţiile care servesc activităţile agricole, 
cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă 
tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele 
magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea de surse de 
apă.  
Reţelele tehnico-edilitare se amplasează, de regulă, grupat, în imediata apropiere a căilor de 
comunicaţie. 
Construcţiile civile amplasate la o distanţă mai mică de 2400m de limita obiectivelor speciale 
aparţinând MapN, MI şi SRI vor fi realizate în conformitate cu HG nr. 62/1996 şi 
OMLPAT/OMApN/OMI/OSRI nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995. 

Autorizaţiile de construire pentru investiţii situate pe terenuri agricole vor avea la bază acordul 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, al Ministerului Sănătăţii (pentru obiectivele cu risc 
pentru populaţie), precum şi aprobarea de folosinţă definitivă sau temporară a terenurilor agricole. 
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Terenuri forestiere 

Sunt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră mai mari de 0,25ha (cf. Codului 
silvic – Legea nr. 46/2008, art.2 ). 

Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este 
interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot 
autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatării silvice şi culturilor forestiere. 
La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici 
din cultura forestieră. 
Construcţiile şi amenajările destinate turismului pot fi amplasate numai la liziera pădurii. 
Terenuri aflate permanent sub ape 

În lungul cursurilor de apă, a digurilor, canalelor, în jurul lacurilor naturale sau artificiale, barajelor, 
precum şi a altor lucrări hidrotehnice se instituie zone de protecţie conform legislaţiei în vigoare 
(Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor). Zonele de protecţie intră în administrarea deţinătorilor 
lucrărilor de gospodărire a apelor sau îmbunătăţiri funciare şi aparţin domeniului public.  
Terenuri ocupate de căi de comunicaţie 

Construcţiile şi lucrările amplasate în zona de protecţie a drumurilor judeţene (DJ) sau comunale 
(DC), vor trebui să nu afecteze, prin amplasare şi funcţionare, buna desfăşurare a circulaţiei pe 
drumurile publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă, conform prevederilor O.G. 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizarea 
acestora se va face, obligatoriu, în baza avizului administratorului drumului. 

Construcţiile amplasate pe parcele care au aliniamentul la drumuri de exploatare vor respecta o 
retragere de minim 4,0m din axul drumului. 
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6. ANEXE 

6.1. DEFINIŢII ŞI TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL 
ORAŞULUI BOLINTIN VALE 

ALINIAMENTUL PARCELEI - linia de demarcaţie între parcelă şi domeniul public. 

ALINIEREA CLĂDIRILOR - linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre domeniul 
public; poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor 
regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, în spaţiul dintre 
aliniament şi alinierea clădirilor este permisă construirea împrejmuirilor, acceselor şi a teraselor 
ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului. 
CONSTRUCȚII ANEXE - construcții de mici dimensiuni (maxim 1 nivel suprateran), realizate 
independent de construcția/construcțiile principală/e, cu funcțiuni precum: gararea autovehiculelor 
(1-2 maşini), bucătării de vară, cămări, magazii, adăpostirea animalelor (grajduri), depozitarea 
produselor agricole pentru subzistenţă sau comercializare, adăpostirea unor utilaje ce deservesc 
tehnico-edilitar construcţia principală sau altor activităţi similare. Suprafaţa acestora NU se ia în 
considerare în calculul indicilor urbanistici POT şi CUT. 
CLĂDIRI PRINCIPALE – clădiri în care se desfășoară activitatea principală, specifică zonei 
funcționale din care face parte imobilul.  
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezintă raportul dintre suprafaţa construita 
desfăşurată a construcţiei (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor = Sd) şi suprafaţa terenului 
(St). 

CUT = Sd / St 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de 
până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile 
tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi 
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de 
acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 
În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă egală cu 
60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

Pentru parcelele a căror capacitate de utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim 
a CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării 
parcelelor. 

COEFICIENT VOLUMETRIC DE UTILIZARE A TERENULUI VOLUMETRIC (CUT VOLUMETRIC) 
- reprezintă raportul dintre volumul construcţiei (V) şi suprafaţa terenului (St). 
CUT = V / St 

Se foloseşte în zone industriale sau în care predomină construcţii de tip hală, caz în care 
indicatorul „suprafaţă desfăşurată” devine irelevant.  
În calculul volumului nu sunt incluse spaţiile amplasate în subteran. 
CONSTRUCŢII CUPLATE / ÎNŞIRUITE – construcţii situate pe parcele diferite a căror alipire (totală 
sau parţială) se realizează pe una dintre/pe ambele limite laterale de proprietate . 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR- înălţimea maximă, exprimată în metri, măsurată între teren 
şi punctul cel mai înalt al acoperişului sau limita superioară a parapetului terasei. 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ / STREAŞINĂ- înălţimea maximă, exprimată în metri,  
măsurată în planul faţadei între teren şi cea mai înaltă cornişă / streaşină a clădirii. 
LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI - liniile de demarcaţie între parcelă şi vecini, adiacente 
aliniamentului parcelei. 

LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI linia de demarcaţie între parcelă şi vecini, opusă 
aliniamentului parcelei. 

PARCELARE - În sensul prezentului R.L.U., parcelarea reprezintă operaţiunea de divizare a unor 
suprafeţe de teren în 3 sau mai multe loturi alăturate, care devin parcele cadastrale distincte şi vor 
fi înregistrate ca atare în Cartea Funciară. 
Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, operaţiunea de parcelare trebuie 
reglementată printr-o documentaţie de urbanism de tip P.U.Z. 
Părţile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul 
R.L.U. 

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea 
la maxim a POT şi/sau CUT), restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării 
acestuia sau a divizării parcelelor. 
DIVIZARE – operaţiune funciară de divizare a unei parcele în două părţi. Părţile rezultate constituie 
parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul R.L.U. 
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COMASARE – operaţiune funciară de unire a două sau mai multe parcele într-o singură parcelă. 
Partea rezultată constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune tuturor exigenţelor din 
prezentul R.L.U. 

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezintă raportul procentual dintre suprafața 
construită (Sc) (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi 
suprafaţa parcelei (St).  

POT (%) = Sc / St x 100 

Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite 
ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a 
balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise 
ale etajelor se include în suprafaţa construită. 
Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim 
a POT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării 
parcelelor. 

RETRAGERILE LATERALE – distanţa minimă obligatorie măsurată între construcţie şi una dintre 
limitele laterale ale parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul construcţiei (situat la 
cota 0,40m faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita laterală a parcelei. 
RETRAGERA POSTERIOARĂ –distanţa minimă obligatorie măsurată între construcţie şi limită 
posterioară a parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul construcţiei (situat la cota 
0,40m faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita posterioară a parcelei. 
MANSARDA este ultimul nivel locuibil al unei construcții, cu o înălțime a aticului (pereții verticali 
perimetrali) de maxim 1,80m (înălțime liberă la interior) și care se înscrie în volumul unui acoperiș 
cu pantă de maxim 45 de grade, fără ca vreuna dintre pantele acoperișului să depășească 45 de 
grade. În acest volum nu poate exista decât un singur nivel.  

STRUCTURĂ DE VÂZARE CU SUPRAFAŢĂ MICĂ - structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare de până la 400 mp inclusiv; 
STRUCTURĂ DE VÂNZARE CU SUPRAFAŢĂ MEDIE - structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare cuprinsă între 400-2.000 mp inclusiv; 

STRUCTURĂ DE VÂNZARE CU SUPRAFAȚĂ MARE - structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare mai mare de 2.000 mp; 

TERITORIU EXTRAVILAN – suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a comunei şi 
limita teritoriului intravilan. 

TERITORIU INTRAVILAN – totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce 
compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin PUG aprobat şi în cadrul cărora se 
poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. Intravilanul se compune din mai multe trupuri 
(sate şi trupuri izolate). 
ZONE CU PARCELAR CONSTITUIT – zone din teritoriul intravilan în care trama stradală, 
diviziunea parcelară şi fondul construit sunt suficient de bine conturate, de durabile şi de adecvate 
destinaţiei propuse pentru a putea servi drept bază de dezvoltare urbană în viitor. 
ZONE DE EXTINDERE (NECONSTITUITE) – zone din teritoriul intravilan sau extravilan (propuse 
spre trecere în intravilan) în care ţesutul urban este insuficient conturat (tramă stradală, parcelar, 
fond construit). Aceste zone se pot găsi în zonele de extindere a intravilanului propuse prin PUG 
sau în interiorul teritoriului intravilan actual. 
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6.2. CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUŢILE 
IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR 

REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
STAS 8591/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură 
stabileşte următoarele: 
- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 
- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în 
punctele de intersecţii la minimum 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.  
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandările privind mediul 
de viaţă al populaţiei, stabileşte: 
(1) Norme de igienă  referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23)  

1.1. Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată 
împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi 
controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent. 

1.2. Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate 
de inundaţii/şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al 
animalelor. 

1.3. Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, 
depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement. 

(2) Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice 
(Cap.4): 

2.1. Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a 
apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt 
obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, 
care se vor executa şi exploata astfel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate. 

2.2. Este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi 
deversarea acestora în zonele de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de 
alimentare cu apă. 

2.3. Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care 
localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 

2.4. În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta 
soluţii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide. 

2.5. Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de 
canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să 
fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 

 
REŢELE  DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 
Culoarul de funcţionare al unei linii electrice aeriene coincide cu zona de protecţie şi siguranţă a 
acesteia. Aceste zone de protecţie au următoarele dimensiuni, conform normativului NTE003/2004 
şi Ordinului ANRE nr 4/2007: 
▪ 24m pentru LEA 20kV; 
▪ 37m pentru LEA 110kV; 
▪ 55m pentru LEA 220kV; 
▪ 75m pentru LEA 400kV. 
La proiectarea şi executarea retelelor de alimentare cu energie electrică se vor respecta 
urmatoarele standarde şi prescripţii: 
▪ NTE 101-08-00 Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi 

transformare, cu tensiuni peste 20 kV; 
▪ NTE003-04-00- Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni 

peste 1 kV; 
▪ PE 106-2003 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune; 
▪ NTE007/2008 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice; 
▪ PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de 

telecomunicaţii; 
▪ ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. 

şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective; 
▪ STAS 8591/1-91-Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane; 
▪ STAS 234 - Branşamente electrice. Condiţii de proiecatare şi execuţie; 
▪ NTE007/2008 - Normativ pentru proiectarea reţelelor de cabluri electrice; 
▪ SR 13433 - Iluminatul căilor de circulaţie; 
▪ Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 
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REŢELELE DE GAZE NATURALE 

Distanţele de securitate între conductele (reţelele de distribuţie / instalaţiile de utilizare) subterane 
de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, 
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, modificate prin 
Ordinul ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt următoarele:  

Nr. 
crt. 

Instalaţia, construcţia sau 
obstacolul 

Distanţa minimă în [m] de 
la conducta 

de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în [m] de 
la conducta 

de gaze din oţel de: 
pj pr pm pj pr pm 

1 Clădiri cu subsoluri sau 
aliniamente de terenuri 
susceptibile a fi construite 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 
3 Canale pentru reţele termice, 

canale pentru instalaţii telefonice, 
televiziune etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 
5 Conducte de apă, cabluri electrice 

de forţă, cabluri telefonice montate 
direct în sol, cabluri TV  sau 
căminele acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, 
telefonice şi canalizare sau alte 
cămine subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
9 Linii de cale ferată, exclusiv cele 

din staţii, triaje şi incinte 
industriale: 

- în rambleu 
- în debleu, la nivelul 

terenului 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

 
Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale 
conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 
*) De la piciorul taluzului; 

**) Din axul liniei de cale ferată. 
Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, adâncimea minimă 
de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor clădirilor, pe 
trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire. 
Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de linii electrice 
aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
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Distanţele de securitate între staţiile sau posturi de reglare sau reglare – masurare si 
diferite construcţii sau instalatii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea 
şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf. 
Ordinului ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt următoarele:  
Nr. 
crt. 

Destinaţia construcţiilor 
învecinate 

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate: 
până la 6.000  m3/h 6.000 - 30.000 m3/h peste 30.000 

m3/h 
Presiunea la intrare [bar] 

< 2 2…6 > 6 < 2 2…6 > 6 < 6 > 6 
1. Clădiri industriale şi 

depozite de materiale 
combustibile 
- risc  foarte ridicat de 
incendiu, asociat 
pericolului de incendiu  
- rezistenţă redusă la foc  
- risc mediu sau redus de 
incendiu 

 
 
 
7 
 

 
 
 

10 

 
 
 

12 

 
 
 

11 

 
 
 

13 

 
 
 

18 

 
 
 

22 

 
 
 

27 

7 10 15 12 15 20 25 30 

7 10 12 10 12 15 20 25 

2. Instalaţii industriale în aer 
liber 

7 10 13 11 13 18 18 27 

3. Clădiri civile (inclusiv cele 
administrative de pe 
teritoriul unităţilor 
industriale) 
- rezistenţă mare la foc 
 -rezistenţă mică la foc. 7 

7 
10 
12 

12 
15 

10 
12 

12 
15 

15 
20 

20 
25 

25 
30 

4.  Linii de cale ferată : 
- curentă 
- de garaj 

20 20 20 20 20 20 25 30 
20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea drumurilor 
carosabile 

4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii electrice de înaltă 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

 
Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se pot alipi de 
un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă 
goluri (ferestre, uşi) pe: 

a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în ambele direcţii; 
b) o înălţime de 3 m, deasupra postului. 

(2)  Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu        
max. 50% pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una dintre 
următoarele soluţii tehnice: 
a)  montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze; 
b)  montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului 

în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale. 

Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 m3/h, distanţa 
minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m. 
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Distanţele minime de siguranţă dintre depozitele de gaz petrolier lichefiat cu recipiente fixe 
supraterane şi obiectivele învecinate*, conform Normativului pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I 31 – 1999, sunt următoarele:  

Nr. 
Crt. 

Obiective ≤ 3000 3001… 
5000 

5001… 
15000 

15001… 
30000 

1 Autocisternă 3 3 5 7,5 
2 Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de 

producţie, ateliere, depozite (altele decât 
cele cu regim special)  

5 7,5 10 15 

3 Clădiri publice: săli de spectacole, 
hoteluri, şcoli, spitale , biserici, birouri, 
clădiri administrative, inclusive prizele de 
aer ale acestora, canalizări, alte 
obiective cu destinaţie similară 

15 15 20 30 

4 Linii electrice de joasă şi medie tensiune 
(măsurarea se face de la proiecţia în 
plan a acestora) 

15 20 30 35 

5 Linii înalte de înaltă tensiune (măsurarea 
se face de la proiecţia în plan a 
acestora) 

20 20 25 30 

6 Limita de proprietate 3 5 10 15 
* Distanţe în metri, capacităţi în litri 
 

Nota: Distanţele menţionate la punctele 2,3 şi 6 pot fi micşorate cu 50% în cazul construirii unui zid 
antifoc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului, pe direcţia obiectivului considerat 
 
TRANSPORTURI RUTIERE 

Cf. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor (republicată), Anexa nr. 1: 
a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului 

până la: 
▪ 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului; 
▪ 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

▪ 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 
5,00 m inclusiv; 

▪ 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare 
de 5,00 m. 

d)  Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi 
marginile zonei drumului, conform tabelului următor: 

Categoria drumului Autostrăzi Drumuri 
naţionale 

Drumuri 
judeţene 

Drumuri 
comunale 

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de 
siguranţă până la marginea zonei drumului (m) 

50 22 20 18 

 

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de 
protecţie. 
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ZONE DE PROTECŢIE SANITARĂ 

cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 

 

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m 

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 500 m 

- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m 

- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m 

- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale: 1.000 m 

- Ferme de ovine, caprine: 100 m 

- Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m 

- Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m 

- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m 

- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 

- Ferme şi crescătorii de struţi: 500 m 

- Ferme şi crescătorii de melci: 50 m 

- Spitale, clinici veterinare: 30 m 

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m 

- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 

- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: 500 m 

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 300 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme comunale: 
500 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m 

- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 

- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor) 
200 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate: 300 m 

- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 

- Paturi de uscare a nămolurilor: . 300 m 

- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m 

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m 

- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m 

- Crematorii umane: 1.000 m 

- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 

- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane 500 m 

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m 

- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: 50 m 

- Parcuri eoliene: 1.000 m 

- Parcuri fotovoltaice: 500 m 

- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m 

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie) 50 m 

- Rampe de transfer deşeuri 200 m 
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LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE 
ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR 
ŞI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE 

cf. Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare 

 

a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apă 

Lăţimea cursului de apă (m) Sub 10 10-50 peste 51 
Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 15 20 
Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5 
Cursuri de apă îndiguite (m) Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică 

de 50 m 
  
b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale: 

– indiferent de suprafaţa, 5 m la care se adaugă zona de protecţie stabilită în conformitate cu art. 5. 
c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: 
– între Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului. 
NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel: 
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie; 
d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie. 
Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea publică 
centrală în domeniul sănătăţii publice. 
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ZONELE DE PROTECȚIE SANITARĂ CU REGIM SEVER AFERENTĂ ADUCȚIUNILOR 
(APEDUCTELOR) DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
cf. Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, 
aprobate prin Hotărarea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi 
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică 

Măsurile cu privire la utilizarea suprafeţelor incluse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever 
sunt următoarele:  
Art. 21. (1)Terenurile cuprinse in zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate 
agricol de către deţinătorii acestora, dar cu interzicerea: 
a)  utilizării ingrăşămintelor naturale şi chimice; 
b)  utilizării substanţelor fitosanitare; 
c)  irigării cu ape uzate, chiar epurate complet; 
d) amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi animalier; 
e) păşunatului şi insilozării nutreţurilor; 
f) amplasării de sere şi de iazuri piscicole. 

Art. 22. În afara măsurilor restrictive prevăzute la art. 21 alin. (1), pe aceste terenuri sunt interzise:: 
a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto; 
b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă 

simplă; 
c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare, dacă nu dispun de un sistem de 

canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, in 
afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie; 

d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere de deşeuri; 
e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere; 
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcămant şi/sau de răcire; 
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de 

piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrări prin care se diminuează stratul 
acoperitor, protector al acviferului; 

h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, 
depozite de ingrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, 
combustibili solizi; 

i) amplasarea de campinguri şi de ştranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să 
transporte apele reziduale şi pluviale, in condiţii de deplină siguranţă, in afara zonei de 
protecţie sanitară cu regim de restricţie; 

j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei; 
k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de 

canalizare a obiectivelor situate in interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, 
pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii. 

Art. 24. Terenurile cuprinse in zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai 
pentru asigurarea exploatării şi intreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă. 

Art. 25. In zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape subterane, 
precum şi in partea de pe mal a zonelor de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru 
sursele de apă de suprafaţa, sunt interzise toate activităţile prevăzute pentru zona de protecţie 
sanitară cu regim de restricţie, precum şi: 
a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a 

instalaţiilor; 
b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel; 
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor. In 

aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preintampina pătrunderea in sol a oricăror substanţe 
poluante; 

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se 
colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua măsuri de 
asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare. 

Art. 26 In zonele de protecţie sanitară cu regim sever, instituite pentru apele de suprafaţa, sunt, de 
asemenea, interzise: 
a) deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate; 
b) navigarea şi acostarea de ambarcaţiuni, oprirea acestora şi acostarea plutelor şi a lemnului 

flotant, in alte condiţii decat cele stabilite la instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim 
sever; 

c) pescuitul şi scăldatul; 
d) recoltatul gheţii şi morăritul pe apă, precum şi adăparea animalelor. 
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Art. 27. În zona de protecţie sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de protecţie: 
a) nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi depozitelor acoperitoare 

ale acviferului; 
b) terenul aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever va fi protejat impotriva eroziunii şi 

inundaţiilor, toate lucrările vechi de excavaţii deschise şi galerii, canale, puţuri, foraje, palnii de 
explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant. 

Art. 28 (1)Terenurile agricole cuprinse in zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi 
exploatate numai pentru culturi de  plante perene, de plante păioase şi de pomi fructiferi, in condiţii 
care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apă. 

(2)Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise: 
a) utilizarea ingrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice; 
b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
c) culturile care necesită lucrări de ingrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale; 
d) păşunatul. 

Arti. 29 Lucrările şi instalaţiile de captare a apei vor fi apărate impotriva inundaţiilor prin lucrări 
specifice, conform normelor tehnice in vigoare, iar in cazul captărilor de mal intreaga arie aferentă 
zonei de protecţie sanitară cu regim sever va fi indiguită, cu respectarea normelor tehnice specifice. 



 

 
 

 

73 

6.3. REGULI PRIVIND AMENAJAREA PLANTAŢIILOR DIN CADRUL PARCAJELOR 
Subzona include parcajele în zonele rezidenţiale. Aceasta mai înglobează mobilierul urban dedicat 
acestora şi echipamentele pentru iluminat public.     
Spaţiile aferente acestei subzone vor fi supuse următoarelor operaţiuni de punere în valoare:  
▪ Îndepărtarea împrejmuirilor şi a elementelor constructive care fragmentează în prezent 

spaţiul şi limitează posibilitatea de utilizare a acestuia la un număr restrâns de rezidenţi; 
▪ Realizarea unor suprafeţe pavate care să permită preluarea apelor pluviale şi direcţionarea 

acestora către reţeaua de canalizare a oraşului;  
▪ Instalarea unui mobilier urban adecvat şi a unui sistem de iluminat corespunzător, în 

concordanţă cu nevoile constatate in situ;  
▪ Plantarea acestor zone cu arbori cu coronament larg, care să reducă impactul negativ al 

marilor suprafeţe minerale, atât din punct de vedere peisager cât şi în ceea ce priveşte 
disconfortul termic creat de acest gen de platforme;  

▪ Utilizarea unor specii arbustive de talie mică sau medie pentru acoperirea suprafeţelor libere 
adiacente locurilor de parcare propriu-zise; 

▪ Alegerea elementelor vegetale noi în concordanţă cu condiţiile pedo-staţionale şi amplasarea 
lor în amenajare astfel încât să contribuie la crearea unui spaţiu agreabil (umbrire, protecţie 
faţă de vânt şi curenţi de aer etc.) pe tot parcursul anului. 

▪ Pentru amenajarea plantaţiilor din cadrul parcajelor se va respecta un raport de 1:3 între 
spaţiul verde / liber2 şi suprafaţa pavată (destinată parcării), respectiv 37.50 mp de spaţiu 
verde / liber pentru 125 mp de suprafaţă pavată (echivalentul a 10 locuri de parcare de 2.50 
x 5.00 m). 

▪ Pentru fiecare modul de 37.50 mp se recomandă plantarea a minimum  trei arbori de talia I 
sau II.  

▪ Pentru amenajarea plantaţiilor din cadrul parcajelor se recomandă utilizarea speciilor locale 
adaptate condiţiilor climatice, staţionale şi favorabile faunei antropofile specifice. De regulă, 
pentru aceste spaţii se vor utiliza esenţe puţin pretenţioase faţă de condiţiile pedo-staţionale 
şi foarte rezistente la căldură şi poluare. Vor fi preferate specii şi forme vegetale cu cerinţe 
minimale cu privire la lucrările de întreţinere. 

▪ În aceste amenajări, la nivel arborescent vor fi utilizate specii cu o creştere accelerată în 
perioada de tinereţe, astfel încât efectivul vegetal plantat aici să realizeze un volum vegetal 
important într-un timp foarte scurt.  

▪ Pentru a contribui la viteza de formare a volumului vegetal arborescent, la plantare se vor 
utiliza exemplare care au trecut prin 2-3 extracţii în pepinieră, având dimensiuni de minimum  
4-6 metri înălţime şi un nivel de înserare al coroanei de peste 3 metri. 

▪ Amenajările vor îngloba specii de arbori cu coronament larg, care să reducă impactul negativ 
al acestor mari suprafeţe mineralizate (parcări) la nivel de ansamblu atât din punct de vedere 
peisager cât şi în ceea ce priveşte disconfortul termic creat de acest gen de platforme. 

▪ Pentru a permite dezvoltarea în bune condiţii a arborilor, precum şi pentru a garanta 
siguranţa construcţiilor, arborii se vor planta la o distanţă de cel puţin 3.00 m de aceastea. 

▪ Orice arbore sau arbust va fi plantat la o distanţă minimă de 0.50 metri faţă de aliniament sau 
orice alt element construit (zone pavate, echipamente, etc.).  

▪ Arborii vor fi amplasaţi astfel încât să se evite instalarea concurenţei la nivelul rădăcinilor sau 
al coronamentelor acestora. 

▪ Este interzisă postarea de elemente de semnalizare sau de echipamente (de exemplu 
componente ale sistemului de iluminat) pe arbori. 

▪ Pentru acoperirea suprafeţelor libere adiacente locurilor de parcare propriu-zise înglobate de 
zonele plantate din cadrul parcajelor se vor utiliza, de regulă, exemplare arbustive de talie 
mică sau medie. 

▪ În amenajarea acestor spaţii, exemplarele arbustive nu vor fi folosite sub formă de gard viu.  
▪ Acolo unde nu este posibilă utilizarea arbuştilor, pentru acoperirea solului se vor utiliza 

amestecuri capabile să preia presiunea proceselor transformaţionale caracteristice 
succesiunii secundare (de exemplu amestecurile de pajişte).  

▪ Pentru spaţiile plantate din cadrul parcajelor este interzisă utilizarea de amestecuri 
gazonante care necesită un aport de apă considerabil, un regim de îngrijire susţinut şi care 
au un impact negativ din punct de vedere ecologic (din cauza folosirii erbicidelor).  

▪ Spaţiile plantate din cadrul parcajelor vor îngloba echipamente şi dotări adaptate activităţii 
specific generate de acest fel de spaţiu.  

▪ Sistemul de iluminat va asigura securitate utilizatorilor, evitând însă suprapunerea cu rolului 
echipamentelor de profil amplasate în spaţiile adiacente, consumul inutil de resurse şi 
poluarea cu lumină. 

                                                           
2 Suprafețele libere sunt acele spații nepavate și care nu sunt ocupate obligatoriu de vegetație erbacee (amestecuri 
gazonante sau înlocuitori de gazon) 


