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RASPUNS ELABORATOR PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE 

FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 

2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  PUNERII IN VALOARE  

A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, CONFOM C.U. NR. 369 / 20.07.2020  

In date de: 07.09.2021 

Către: Primăria Municipiului Buzău, Buzău, Piața Daciei, nr. 1 - Direcția Generală Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism - Arhitect Șef al Municipiului Buzău 

 

Cu referire la: Adresa / sesizarea înregistrata la Registratura generala a PMB cu nr. 126.796 / 

02.09.2021 

În Privința: elaborării  PLAN URBANISTIC  ZONAL  „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE 

FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 

2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  PUNERII IN VALOARE  

A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU” 

În atenția: Primăria Municipiului Buzău, Buzău, Piața Daciei, nr. 1 - Direcția Generală Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism - Arhitect Șef al Municipiului Buzău 

Spre știința: domnului Savu Florin Cătălin 

Considerații generale privind propunerea P.U.Z. 

Suprafață: Zonă propusă spre reglementare urbanistică prin prezenta documentație de urbanism 

= 43.2 HA (ETAPA 2)  

 

*Suprafața totală de studiu și propusă a fi reglementată în faze este rezultată din suprapunerea celor 

două zone identificate prin certificatele de urbanism mai sus menționate, constând într-o suprafață totală 

de 72 ha.        

 

Delimitare amplasament: TARLAUA 33 DIN MUN. BUZĂU, LIMITE: N-V - stradă publică propusă etapa 

1, categoria IV profil 10m (T33.10), N-E - Strada Primăverii, S-E - Strada Gârlași, S-V - Aleea Sporturilor  

 

Din partea: PROIECTANT GENERAL DOCUMENTAȚIE URBANISM S.C. ABAGIU GLOBAL 

SERVICES S.R.L 

S.C. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L. este o firma de consultanță globală cu departament de 

proiectare în domeniul urbanismului, arhitecturii și ingineriei urbane și identificată în România prin CUI 

RO34194319, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2715/2015, având sediul în Municipiul 

București, Sectorul 1, Strada Clucerului, nr. 35, etaj 1, biroul nr. 12, Cod poștal 011363, Mobil: 

0722.600.699, Tel: 031.436.24.06, Fax: 0374.097.100, E-mail: razvan@abagiuglobalservices.com, 

urbanism@abagiuglobal.com reprezentată prin Administrator/CEO, RĂZVAN ABAGIU, având titlul 

profesional de EMBA.   

Descriere investiție: PLAN URBANISTIC  ZONAL  „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE 

FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 
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2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  PUNERII IN VALOARE  

A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MINICIPIUL BUZĂU 

(DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PUZ T 33 – ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE 

PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI N-E A MUN. 

BUZĂU) 

Descriere amplasament: Documentația de urbanism tip PUZ , atât pentru  suprafața de 43.2 ha , cât și pentru 

întreaga suprafață de 72 ha din Tarlaua 33, municipiul Buzău  stabilește reglementari urbanistice specifice  (zonificare 

funcțională, permisiuni / restricții, indicatori urbanistici, tramă stradală, rețele tehnico-edilitare, obiective 

de utilitate publică, spații verzi, alte prevederi în acord cu metodologia cadru de elaborare P.U.Z.) având 

in vedere următoarele obiective cheie - generale si specifice – ținând cont de situația actuala a zonei T33 caracterizată 

de:  

(1) un front continuu mixt – pe Aleea Sporturilor format din locuințe colective, unifamiliale, spatii de comerț, 

servicii, producție, depozitare, ce nu permite accesibilitatea  optimă in interiorul T33, existând 3 puncte de 

acces către interiorul Tarlalei 33 (1.accesibilitate prin Aleea Parcului, 2.acces impropriu pe lângă zona de 

servicii – ITP auto, spălătorieTudorauto Grup, stație TDV ) si care va trebui reconfigurat spațial și reorganizat 

funcțional pentru a permite ca țesutul planificat in mod coerent a T33 sa fie parte integranta a orașului si 

calitatea locuirii in T33 sa fie la standardele impuse la nivel național și european, dar și în acord cu trama 

stradală a Buzăului configurată la începutul sec. XX; 

(2) un front continuu preponderent constituit din locuințe individuale (locuințe colective cu regim de înălțime P+4E 

la intersecția Aleea sporturilor – Aleea Gârlași, locuințe unifamiliale în sectorul median P / P+1E fronturile 

reprezentate de Aleea Gârlași și Bd. Primăverii, sectorul nordic al Bd.-ului Primăverii este o zonă 

destructurată constituită din industrie și locuințe informale ce necesită procese de regenerare urbană) ; 

(3) dezvoltări punctuale și izolate de construcții de locuințe unifamiliale in interiorului zonei T33 pe tipul de parcelar 

agricol, utilizând traseele fostelor canale de irigații ca principalele cai de accesibilitate, prin urmare zona este 

caracterizate de lipsa infrastructurilor publice, precum si a dotărilor urbane corespunzătoare; 

(4) frontul Vestic reprezentat de Aleea Parcul Tineretului si Nordic nu sunt constituite si se învecinează cu marile 

spatii libere si zone verzi a orașului de a lungul Râului Buzău, cadru natural cu un potențial uriaș in dezvoltarea 

sustenabila a orașului si in conectivitatea sa, atât interna verde-albastra la nivelul orașului si zonei peri urbane, 

cat si cu polii urbani vecini prin intermediul viitoarei șosele de centura. 
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RĂSPUNSURI PUNCTUALE 

Vă înaintăm răspunsurile noastre cu privire la adresa / sesizarea mai sus menționată: 

 

1. “La stabilirea regulilor de construire să se țină seama de configurația terenurilor la 

momentul demarării PUZ în așa fel încât să putem construi (vă explic situația mea, am 

aproape 13 m deschidere, iar pe proiectul de PUZ inițial puteam să construiesc doar dacă 

făceam un duplex cu un vecin). Sunt de acord și îmi doresc ca noul cartier să fie unul 

frumos și aerisit dar suntem și noi acolo și chiar dacă deschiderea terenului nu este foarte 

mare ne dorim și avem dreptul și noi la o locuință.” 

 

Unul din obiectivele principale ale prezentei documentații a fost de a configura trama principală 

majoră la nivelul întregii zone denumite Tarlaua 33. Predominant, străzile propuse urmează fie axul unor 

circulații deja existente, fie (în cazul străzilor noi propuse) cu axul străzii la limita între loturi, astfel încât 

afectările loturilor să fie distribuite în mod egal.  

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE – SCENARIUL PE TERMEN LUNG (72 HA) 
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Referitor la construibilitatea în zonele de locuit sunt prevăzute o serie de suprafețe minimale ca 

un anumit lot să poată fi declara construbil. 

 

Regimul de construire Dimensiune minimă în alte zone 

Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 250 12 

Izolat 350 14 

Parcelă de colţ Reducere cu 50mp Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 

 

2. “La stabilirea cotelor parte de teren pe care în vreun fel sau altul va trebui să le cedăm 

pentru trama stradală să se meargă pe o uniformizare, măcar pe străzi. De exemplu, dacă 

pe o parte a străzii se cedează 2 metri în adâncimea terenului, la fel să fie și pe partea 

cealaltă.” 

 

Unul din obiectivele principale ale prezentei documentații a fost de a configura trama principală 

majoră la nivelul întregii zone denumite Tarlaua 33. Predominant, străzile propuse urmează fie axul unor 

circulații deja existente, fie (în cazul străzilor noi propuse) cu axul străzii la limita între loturi, astfel încât 

afectările loturilor să fie distribuite în mod egal.  

Soluționarea tramei stradale a fost alcătuită în 2 scenarii, respectiv perspectivă pe termen scurt și 

perspectivă pe termen lung.  

 

mailto:architecture@abagiuglobalservices.com


    PLAN URBANISTIC  ZONAL  „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  

A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  

PUNERII IN VALOARE  A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU 

 

Str. Clucerului, Nr. 35, Sector 1, București 

C.U.I. RO 34194319, J40/2715/05.03.2015 

architecture@abagiuglobalservices.com / Tel: +4 031 436 24 06       

Fax: +4 037 409 71 00 / Mobile: +4 0722 600 699 

 

Pagina 5 din 23 
 

REGLEMENTĂRI URBANISTICE – TERMEN SCURT 
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REGLEMENTĂRI URBANISTICE – TERMEN LUNG 
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3. “Construirea clădirilor de locuințe colective să nu fie aprobată în zona terenurilor cu 

suprafețe mici sau măcar distanța acestor clădiri față de aceste terenuri să fie una 

considerabilă. De asemenea, pentru cșădirile collective precum și pentru clădirile 

comerciale sau care presupun aflux de personae să fie obligatoriu crearea de locuri de 

parcare. Pentru clădirile collective de locuit numărul locurilor de parcare trebuie să fie cel 

puțin egal cu numărul locuințelor. ” 

 

Conform Regulamentului Local de Urbanism PUZ sunt menționate următoarele: 

 

L1a – SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI 

SITUATE ÎN AFARA PERMETRELOR DE PROTECȚIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU 

(ÎNȘIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT) 

 
GENERALITĂŢI: DELIMITARE, SCOP ȘI SUBDIVIZIUNI 

 
Delimitare 

(1) L1a – Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara permetrelor de 
protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat) este localizată pe latura 
estică cu deschidere la Aleea Parcului Tineretului și este delimitată de următoarele zone funcționale și artere 
carosabile: 
• Limita vest: Aleea Parcului Tineretului; 
• Limita sud: zona funcțională propusă – M1a, IS; 
• Limita est: zona funcțională propusă – M1a; 
• Limita nord: zona funcțională propusă – SVp; 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

(1) Zona funcțională L1a definește zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în 
afara permetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat) 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ 

 

Articolul 1. Utilizări admise 
(1) Sunt permise următoarele funcțiuni principale: 
• locuinţe individuale  cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat 

sau izolat); 
• scuaruri de folosință comună pentru rezidenți. 

Articolul 2. Utilizări admise cu condiționări 
(1) Sunt permise următoarele funcțiuni principale, având la bază următoarele condiționări: 
• se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se 

înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% 
din aria unui nivel curent; 

• de-a lungul aleii pietonale centrale se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi 
manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze 
transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit 
peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie; 

Articolul 3. Articolul 3. Utilizări interzise 
(1) Sunt  interzise următoarele tipuri de activități:  
• funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un trafic 

important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare; 
• activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de 

transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin 
deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; 

• realizarea unor false mansarde; 
• anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; 
• construcţii provizorii; 
• instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 
• dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul 

acestora; 
• depozitare en-gros; 
• depozitări de materiale refolosibile; 
• platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
• depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
• activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; 
• staţii de betoane; 
• autobaze; 
• staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
• spălătorii chimice; 
• lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele 

adiacente; 
• orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică 

evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Articolul 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 
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Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime; 
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia (raport recomandat = 1/3). 

 

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă în alte zone 

Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 250 12 

Izolat 350 14 

Parcelă de colţ Reducere cu 
50mp 

Reducere front cu 25% pentru fiecare 
faţadă 

 

Articolul 5. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament 
(1) Se va asigura retragerea minimă a construcțiilor față de aliniament de 5,00 m, cu excepția Aleii Sporturilor, 

unde se permite amplasarea pe aliniamentul propus, respectând regimul de aliniere propus conform Planșei 
de reglementări. 

(2) Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor (inclusiv 
demisolurilor) și părților nivelurilor subterane (subsolurilor), care depășesc cota amenajată a terenului aferent 
căilor de comunicație sau altor spații publice cu >0,40m. 

(3) În cazul cuplării la un calcan existent, linia de aliniere a construcției existente va fi preluată de noua construcție 
cel pțin pe distanța de 2,00 m de la hotar (distanță de revenire ≥ 2,00 m). În cazul în care linia de aliniere a 
construcției vecine nu devine linie de aliniere pentru noua construcție, distanța de revenire DR nu va depăși 
1/3 din deschiderea terenului. 

(4) Interspațiul dintre aliniament și limita de retragere față de aliniament este “non aedificandi”, cu excepțiile 
prevăzute în alin. 2, precum și a împrejmuirilor, acceselor și scărilor de acces, platformelor și teraselor 
descoperite, care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice 
ridicate cu ≤ 0.40 m, elementelor de semnalistică admise cf. prevederilor legale rutiere, la imobilele care 
necesită acces controlat în incintă se admite și amplasarea unei cabine-poartă de mici dimensiuni (maximum 
6,00 mp), fie integrată în arhitectura împrejmuirii, fie ca o construcție provizorie independentă în incintă, în 
vecinătatea accesului. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. 2 se admit următoarele depășiri locale ale limitei de retragere față de 
aliniament: 

a) cornișele și streșinile vor putea depăși limita retragerii față de aliniament dacă îndeplinesc 
următoarele condiții, cumulativ: 

i. depășirea e de maxim 1,20 m; 
ii. cota inferioară a elementelor constructive se află la minim de 3,00 m peste cota terenului amenajat; 
iii. la învelitorile a căror pantă este orientată spre domeniul public este obligatorie montarea de 

parazăpezi dacă picătura streșinii cade la mai puțin de 1,00 de aliniament; 
b) alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, mai mult de 2/3 din lungimea fațadei pentru fiecare 
element în parte: 
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i. rezalitări / modulări ale fațadelor (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere etc.) care ies din 
planul fațadei cu maxim 0,30 m. 

ii. terase (acoperite sau descoperite), logii, balcoane sau bovindouri, alte console care ies din planul 
fațadei cu maxim 1,20 m și sunt situate la minim 2,00 m față de limitele laterale ale parcelei; 

iii. scări de evacuare în caz de incendiu (doar dacă din considerente tehnice sau de amplasament, nu 
se pot instala pe altă fațadă a clădirii). 
iv. copertine necirculabile, parasolare care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m 

c) În zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică se admite amenajarea 
de terase acoperite dar deschise pe cel puțin două laturi.

 

Articolul 6. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
(1) clădirile construite în regim înşiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe 

o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi; 
• în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita proprietăţii 

la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu 
mai puţin de 3.0 metri; se va respecta aceeaşi prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o 
funcţiune publică sau cu o unitate de referinţă, având regim de construire discontinuu; 

(2) clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă 
limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu 
cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase 
faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; 

 

(3) clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, 
dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; 

 

(4) indiferent de sistemul e construire (însiruite, cuplate, izolate) se recomandă o retragere de nu mai puțin de 
10m de la limita posterioară pentru a permite amenajarea de grădini, spații verzi de incinta, pentru toate 
celelalte situații retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, 
măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5.0 metri. 

 

Articolul 7. Amplasarea clădirilor unele  faţă de altele  pe aceeaşi parcelă 
(1) Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai 

înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 
metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. 1, pentru fațadele care nu prezintă ferestre în care este necesară 
asigurarea luminării unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi – care necesită lumină naturală) sau 
ferestre ale unor încăperi pentru activități permanente ce necesită lumină naturală distanța se poate reduce 
la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m. 

(3) În cazul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistem cuplat / alipit, distanța între ele va fi cea 
reprezentată de rostul seismic. 

Articolul 8. Circulaţii  şi  accesuri 
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(1) Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lăţime dintr-o 
circulaţie de folosință comună în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile 
învecinate; 

(2) Locuinţele înşiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5 metri. 
(3) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a 

incendiilor, conform destinației construcției. 
(4) Numărul, configurația și localizarea acceselor auto, precum și circulațiile interioare, se determină în 

conformitate cu prevederile legale. 
 

Articolul 9. Staţionarea  autovehiculelor 
(1) Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, cu excepția 

spațiilor special amenajate ca parcări la nivelul solului, conform planșei de reglementări urbanistice aferent 
PUZ; 

(2) Autorizarea executării construcțiilor noi care, prin destinație, necesită spații de parcare, este permisă numai 
în cazul asigurării prin proiect a parcajelor necesare funcționării construcțiilor în afara circulațiilor publice. 

(3) Numărul minim de locuri de parcare care trebuie asigurate se stabilesc în funcție de destinația și de 
capacitatea construcției, potrivit Normativului NP 24/1997 forma actualizată. 

 

 

Articolul 10. Înălţimea  maximă  admisibilă  a  clădirilor 
(1) Conform planșei “Reglementări Urbanistice”, înălțimea maximă admisibilă a clădirilor nu va depăși P+2E 

(9m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria 
construită; 

 

Articolul 11. Aspectul exterior al clădirilor 
(1) Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcțiunii de locuire şi exprimării prestigiului 

investitorilor, cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale  care să ţină seama de arhitectura clădirilor 
din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

(2) garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea 
principală; 

(3) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii 
acestora, caracterului zonei și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, 
volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. 

(4) Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a coșurilor metalice, unităților exterioare de climatizare, a 
cablurilor, țevilor, tubulaturilor și altor asemenea instalații care nu fac parte din arhitectura inițială a clădirii. Prin 
excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care să nu afecteze arhitectura acestora. 

(5) Clădirile noi vor îngloba, pe cât posibil, în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât 
cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public. 

(6) Este interzisă utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianță, gresie, tapet etc.) la 
exterior. În toate UTR-urile este permisă și recomandată utilizarea tehnologiilor, materialelor ce țin de 
arhitectura ecologică, pasivă, în vederea îmbunătățirii vieții, a mediului, etc. 

(7) Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natură să distrugă unitatea construcției (ex. înlocuirea parțială a 
acoperișului, vopsitorii parțiale etc.) justificate de apartenența la proprietari diferiți. 

mailto:architecture@abagiuglobalservices.com


    PLAN URBANISTIC  ZONAL  „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  

A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  

PUNERII IN VALOARE  A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU 

 

Str. Clucerului, Nr. 35, Sector 1, București 

C.U.I. RO 34194319, J40/2715/05.03.2015 

architecture@abagiuglobalservices.com / Tel: +4 031 436 24 06       

Fax: +4 037 409 71 00 / Mobile: +4 0722 600 699 

 

Pagina 16 din 23 
 

(8) Se recomanda utilizarea cu precădere a materialelor de construcţie specifice zonei, învelitori de ţigle 
ceramice, tâmplărie de lemn, zugrăveli de faţadă în culori pastel sau alb, acoperirea în şarpanta în două sau 
patru ape; 

(9) Se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor 
şi anexelor; 

 

Articolul 12. Condiţii  de  echipare  edilitară 
(1) Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii 

bazate pe cabluri din fibre optice; 
(2) Dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie 

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 
(3) Toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 
(4) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare 

edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale sau ale furnizorilor de 
utilități sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat se va realiza cu respectarea alin. 5 din 
prezentul articol. 

(5) În cazul prevăzut la alin. 4 autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de stabilirea, în 
prealabil, prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme juridice în conformitate cu 
prevederile legale, funcție de caz, a obligației / posibilității efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare 
edilitară aferente, de către investitorii interesați. 

(6) La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. se va ține seama de condițiile impuse 
de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă-canal. 

(7) Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la 
rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, în conformitate cu avizele 
furnizorilor de utilități, posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale, de posibilitatea accesării 
de fonduri de la bugetul de stat sau în conformitate cu alin. 5, funcție de caz. De la aceste dispoziții se poate 
deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții: 

a) Realizarea de soluții de echipare în sistem inidividual să respecte normele sanitare și de protecție a 
mediului; 

b) Beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local / instituții 
publice centrale și locale cu rol în avizarea / aprobarea / autorizarea proiectelor tehnice, funcție de caz, la 
rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(8) Pentru celelalte categorii de construcii se poate deroga de la prevederile menționate cu avizol organelor 
administrației publice competente, privind prelungirea rețelei sau mărirea capacității acesteia, devierea, 
funcție de caz, cu respectarea prevederilor alin. 5. 

(9) La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare 
pentru a se evita producerea gheții și se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor 
meteorice în rețeaua de canalizare, cu acordul / avizul operatorului / administratorului rețelei din zonă. 

 

Articolul 13. Spaţii  libere  şi  spaţii  plantate 
(1) spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
(2) se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 
(3) Procentul minim de spații verzi pe parcelă va fi de 30%. 

Articolul 14. Împrejmuiri 
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(1) împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 şi o parte 
transparentă;  

(2) Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim  2.50 metri, iar limitele 
posterioare pot fi marcate atat cu gard opac, cât și cu garduri vii, pavaje decorative, arbuști de talie mică etc. 
 
 

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

Articolul 15. Procentul de  ocupare  a  terenului (POT %) 
(1) POT maxim = 40%  

Articolul 16. Coeficientul  de  utilizare  a  terenului (CUT)    
(1) CUT maxim = 1,2 m2 ADC / m2 teren  

 

 

M1 – SUBZONA MIXTĂ CU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE MICI, CU MAXIM P+2 

NIVELE 
 

GENERALITĂŢI: DELIMITARE, SCOP ȘI SUBDIVIZIUNI 
 

Delimitare 
(1) M1 – Subzona mixtă cu locuințe individuale și cuplate mici, cu maxim P+2 nivele este localizată la Strada 

Gârlași și este delimitată de următoarele zone funcționale și artere carosabile: 
• Limita vest: Aleea Parcului Tineretului , zona funcțională propusă – L1a; 
• Limita sud: Aleea Sporturilor și zona funcțională propusă – L1a; 
• Limita est: terenuri T33 care nu fac parte din zona de reglementare PUZ; 
• Limita nord:zona funcțională propusă – M1a, SVp. 

 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

(1) Zona funcțională L1a definește zona mixtă cu locuințe individuale și cuplate mici, cu maxim P+2 nivele 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ 

 

Articolul 17. Utilizări admise 
(1) Sunt permise următoarele funcțiuni principale: 
• locuinţe individuale  cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat 

sau izolat); 
• scuaruri de folosință comună pentru rezidenți. 

Articolul 18. Utilizări admise cu condiționări 
(1) Sunt permise următoarele funcțiuni principale, având la bază următoarele condiționări: 
• se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se 

înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% 
din aria unui nivel curent; 

• de-a lungul aleii pietonale centrale se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi 
manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze 
transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit 
peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie; 

Articolul 19. Articolul 3. Utilizări interzise 
(1) Sunt  interzise următoarele tipuri de activități:  
• funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un trafic 

important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare; 
• activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de 

transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin 
deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; 

• realizarea unor false mansarde; 
• anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; 
• construcţii provizorii; 
• instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 
• dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul 

acestora; 
• depozitare en-gros; 
• depozitări de materiale refolosibile; 
• platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 
• depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
• activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; 
• staţii de betoane; 
• autobaze; 
• staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 
• spălătorii chimice; 
• lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele 

adiacente; 
• orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică 

evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Articolul 20. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 
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Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - suprafețe minime: 
a) 500 m2 (regim izolat) 

b) 300 m2 (regim cuplat) 

c) 200 m2 (regim înșiruit) 

(2) -front minim la stradă: 
a) pentru clădiri în regim izolat = 15 m; 
b) pentru clădiri în regim cuplat / alipit = 12 m; 
c) pentru clăridi în regim înșiruit = 8 m; 

(3) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
Articolul 21. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament 

(1) Se va asigura retragerea minimă a construcțiilor față de aliniament de 5m. În cazul constucțiilor din partea de 
sud-est a zonei de reglementare, aflate de-a lungul străzii Gârlași, se va pastra caracterul zonei, insa pentru 
construcțiile noi se recomanda asigurarea retragerii minime față de aliniament de 5m. 

(2) Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor (inclusiv 
demisolurilor) și părților nivelurilor subterane (subsolurilor), care depășesc cota amenajată a terenului aferent 
căilor de comunicație sau altor spații publice cu >0,40m. 

(3) În cazul cuplării la un calcan existent, linia de aliniere a construcției existente va fi preluată de noua construcție 
cel pțin pe distanța de 2,00 m de la hotar (distanță de revenire ≥ 2,00 m). În cazul în care linia de aliniere a 
construcției vecine nu devine linie de aliniere pentru noua construcție, distanța de revenire DR nu va depăși 
1/3 din deschiderea terenului. 

(4) Interspațiul dintre aliniament și limita de retragere față de aliniament este “non aedificandi”, cu excepțiile 
prevăzute în alin. 2, precum și a împrejmuirilor, acceselor și scărilor de acces, platformelor și teraselor 
descoperite, care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice 
ridicate cu ≤ 0.40 m, elementelor de semnalistică admise cf. prevederilor legale rutiere, la imobilele care 
necesită acces controlat în incintă se admite și amplasarea unei cabine-poartă de mici dimensiuni (maximum 
6,00 mp), fie integrată în arhitectura împrejmuirii, fie ca o construcție provizorie independentă în incintă, în 
vecinătatea accesului. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. 2 se admit următoarele depășiri locale ale limitei de retragere față de 
aliniament: 

d) cornișele și streșinile vor putea depăși limita retragerii față de aliniament dacă îndeplinesc 
următoarele condiții, cumulativ: 
iv. depășirea e de maxim 1,20 m; 
v. cota inferioară a elementelor constructive se află la minim de 3,00 m peste cota terenului amenajat; 
vi. la învelitorile a căror pantă este orientată spre domeniul public este obligatorie montarea de 

parazăpezi dacă picătura streșinii cade la mai puțin de 1,00 de aliniament; 
e) alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, mai mult de 2/3 din lungimea fațadei pentru fiecare 
element în parte: 

v. rezalitări / modulări ale fațadelor (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere etc.) care ies din 
planul fațadei cu maxim 0,30 m. 
vi. terase (acoperite sau descoperite), logii, balcoane sau bovindouri, alte console care ies din planul 

fațadei cu maxim 1,20 m și sunt situate la minim 2,00 m față de limitele laterale ale parcelei; 
vii. scări de evacuare în caz de incendiu (doar dacă din considerente tehnice sau de amplasament, nu 

se pot instala pe altă fațadă a clădirii). 
viii. copertine necirculabile, parasolare care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m 
f) În zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică se admite amenajarea 
de terase acoperite dar deschise pe cel puțin două laturi. 

mailto:architecture@abagiuglobalservices.com


    PLAN URBANISTIC  ZONAL  „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA  

A SUPRAFETEI  DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA  

PUNERII IN VALOARE  A ZONEI DE  N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU 

 

Str. Clucerului, Nr. 35, Sector 1, București 

C.U.I. RO 34194319, J40/2715/05.03.2015 

architecture@abagiuglobalservices.com / Tel: +4 031 436 24 06       

Fax: +4 037 409 71 00 / Mobile: +4 0722 600 699 

 

Pagina 20 din 23 
 

 

Articolul 22. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
(1) clădirile construite în regim înşiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe 

o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi; 
• în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita proprietăţii 

la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu 
mai puţin de 3.0 metri; se va respecta aceeaşi prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o 
funcţiune publică sau cu o unitate de referinţă, având regim de construire discontinuu; 

(2) clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă 
limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu 
cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase 
faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; 

(3) clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, 
dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; 

(4) indiferent de sistemul e construire (însiruite, cuplate, izolate) se recomandă o retragere de nu mai puțin de 
10m de la limita posterioară pentru a permite amenajarea de grădini, spații verzi de incinta, pentru toate 
celelalte situații retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, 
măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5.0 metri. 

 

Articolul 23. Amplasarea clădirilor unele  faţă de altele  pe aceeaşi parcelă 
(1) Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai 

înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 
metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. 1, pentru fațadele care nu prezintă ferestre în care este necesară 
asigurarea luminării unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi – care necesită lumină naturală) sau 
ferestre ale unor încăperi pentru activități permanente ce necesită lumină naturală distanța se poate reduce 
la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m. 

(3) În cazul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistem cuplat / alipit, distanța între ele va fi cea 
reprezentată de rostul seismic. 

Articolul 24. Circulaţii  şi  accesuri 
(1) Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lăţime dintr-o 

circulaţie de folosință comună în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile 
învecinate; 

(2) Locuinţele înşiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5 metri. 
(3) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a 

incendiilor, conform destinației construcției. 
(4) Numărul, configurația și localizarea acceselor auto, precum și circulațiile interioare, se determină în 

conformitate cu prevederile legale. 
 

Articolul 25. Staţionarea  autovehiculelor 
(1) Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, cu excepția 

spațiilor special amenajate ca parcări la nivelul solului, conform planșei de reglementări urbanistice aferent 
PUZ; 

(2) Autorizarea executării construcțiilor noi care, prin destinație, necesită spații de parcare, este permisă numai 
în cazul asigurării prin proiect a parcajelor necesare funcționării construcțiilor în afara circulațiilor publice. 
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(3) Numărul minim de locuri de parcare care trebuie asigurate se stabilesc în funcție de destinația și de 
capacitatea construcției, potrivit Normativului NP 24/1997 forma actualizată. 

 

Articolul 26. Înălţimea  maximă  admisibilă  a  clădirilor 
(1) Conform planșei “Reglementări Urbanistice”, înălțimea maximă admisibilă a clădirilor nu  va depăși P+2E 

(9m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria 
construită; 

 

Articolul 27. Aspectul exterior al clădirilor 
(1) Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcțiunii de locuire şi exprimării prestigiului 

investitorilor, cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale  care să ţină seama de arhitectura clădirilor 
din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

(2) Garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea 
principală; 

(3) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii 
acestora, caracterului zonei și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, 
volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. 

(4) Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a coșurilor metalice, unităților exterioare de climatizare, a 
cablurilor, țevilor, tubulaturilor și altor asemenea instalații care nu fac parte din arhitectura inițială a clădirii. Prin 
excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care să nu afecteze arhitectura acestora. 

(5) Clădirile noi vor îngloba, pe cât posibil, în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât 
cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public. 

(6) Este interzisă utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianță, gresie, tapet etc.) la 
exterior. În toate UTR-urile este permisă și recomandată utilizarea tehnologiilor, materialelor ce țin de 
arhitectura ecologică, pasivă, în vederea îmbunătățirii vieții, a mediului, etc. 

(7) Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natură să distrugă unitatea construcției (ex. înlocuirea parțială a 
acoperișului, vopsitorii parțiale etc.) justificate de apartenența la proprietari diferiți. 

(8) Se recomanda utilizarea cu precădere a materialelor de construcţie specifice zonei, învelitori de ţigle 
ceramice, tâmplărie de lemn, zugrăveli de faţadă în culori pastel sau alb, acoperirea în şarpanta în două sau 
patru ape; 

(9) Se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor 
şi anexelor; 

 

Articolul 28. Condiţii  de  echipare  edilitară 
(1) Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii 

bazate pe cabluri din fire optice; 
(2) Dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie 

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 
(3) toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 
(4) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare 

edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale sau ale furnizorilor de 
utilități sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat se va realiza cu respectarea alin. 5 din 
prezentul articol. 
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(5) În cazul prevăzut la alin. autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de stabilirea, în prealabil, 
prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme juridice în conformitate cu prevederile legale, 
funcție de caz, a obligației / posibilității efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, 
de către investitorii interesați. 

(6) La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. se va ține seama de condițiile impuse 
de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă-canal. 

(7) Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la 
rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, în conformitate cu avizele 
furnizorilor de utilități, posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale, de posibilitatea accesării 
de fonduri de la bugetul de stat sau în conformitate cu alin 5, funcție de caz. De la aceste dispoziții se poate 
deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții: 

c) Realizarea de soluții de echipare în sistem inidividual să respecte normele sanitare și de protecție a 
mediului; 

d) Beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local / general 
funcție de caz, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(8) Pentru celelalte categorii de construcii se poate deroga de la prevederile menționate cu avizol organelor 
administrației publice competente, privind prelungirea rețelei sau mărirea capacității acesteia, devierea, 
funcție de caz, cu respectarea prevederilor alin. 5. 

(9) La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare 
pentru a se evita producerea gheții și se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor 
meteorice în rețeaua de canalizare, cu acordul / avizul operatorului / administratorului rețelei din zonă. 

 

 

Articolul 29. Spaţii  libere  şi  spaţii  plantate 
(1) spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
(2) se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 
(3) Procentul minim de spații verzi pe parcelă va fi de 30%. 

Articolul 30. Împrejmuiri 
(1) împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 şi 

o parte transparentă;  
(2) Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim  2.50 metri, iar limitele 

posterioare pot fi marcate atat cu gard opac, cât și cu garduri vii, pavaje decorative, arbuști de talie mică etc. 
 

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

Articolul 31. Procentul de  ocupare  a  terenului (POT %) 
(2) POT maxim = 60%  

 

Articolul 32. Coeficientul  de  utilizare  a  terenului (CUT)    
(2) CUT maxim = 1,8 ADC / m2 teren 
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Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de proiectul propus! 

În speranța că răspunsurile noastre sunt suficiente, vă invităm să sprijiniți în continuare demersul nostru 

de avizare a documentației de urbanism propuse, având ca obiectiv major dezvoltarea unei trame 

stradale ce poate reprezenta baza viitoarelor investiții și a accesul optim în actualaTarla 33. 

 

Cu apreciere, 

DIRECTOR SC. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L.: RĂZVAN ABAGIU  

ȘEF PROIECT P.U.Z.: OANA GEORGIANA VOICU 

 

mailto:architecture@abagiuglobalservices.com

