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A. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

1.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, este un document cu 
caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare, 
modificare, schimb de destinaţie şi/sau demolare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul localităţii. 
 
1.2. Regulamentul Local de Urbanism însoţeşte Planul Urbanistic General şi explicitează, detaliază 
prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Prescripţiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism 
sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor pe întreg teritoriul administrativ al comunei. 
 
1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice locale şi 
se aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism al comunei Bucium, se va face numai în spiritul 
prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General 
şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - 
aprobare, pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 
 
1.5. Prezentul Regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă, cu 
excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de 
Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale. 
Prin derogare, se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime 
maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT. 

 
Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: 

 modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe 
baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD; 

 modificarea POT – ului se face prin PUZ – conform Legii 350/2001 cu modificările si 
completarile ulterioare; 

 modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de 
construire, înălţimea maximă admisă, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este 
posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ. 

 
1.6. Orice documentaţie de urbanism, ulterioară PUG-lui, care schimbă concepţia generală care a stat la 
baza PUG Comuna Bucium aprobat, determină modificarea PUG şi aprobarea conform legii. 
 

1.7. Piesele desenate fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 
 

2. BAZA LEGALA  A ELABORARII 
 

2.1. La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism al comunei Bucium au stat în principal: 
• Codul Civil. 
• Legea 350/2001 a amenajarii teritoriului si  urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, 2016 ;  
• Ordin MDRT nr. 13/N/1999 – Ghid privind metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General; 
• Ordin MPLAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism,   
indicative GM – 007 – 2000; 
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• Ordin comun nr.214/RT/1999 al MAPPM şi nr. 16/NN/1999 al MLPAT Ghid metodologic privind 
elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de 
amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism, indicativ GM 008 – 2000; 
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată. 
• Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii constructiilor şi 
unele masuri pentru realizarea locuintelor şi completări, actualizată în 2016 prin OUG 41/2015); 
• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, actualizată în 2013; 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructi, modificată şi completată prin Legea 163/2016; 
• Legea nr. 107/1996 a apelor, actualizată; 
• Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată 2011;    
• Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; 
• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei; 
• Legea  nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului cultural naţional; 
• Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes 
naţional şi european ( Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2003);  
• Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
• Anexa la Ordinul nr. 2.314/ 2004 al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Listei monumentelor  
istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute; 
• Legea nr 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  V-a – 
Zone de risc natural; 
• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  IV-a – 
Reţeaua de localităţi; 
• Legea 5/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  III-a – Zone 
protejate; 
• Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – Apa; 
• Legea 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea   I-a – Căi de 
comunicaţie; 
• Legea 219/1998 privind regimul concesiunii; 
• HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 
• HGR 162 / 2002 privind depozitarea deseurilor;  
• HGR 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si 
statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului; 
• HGR 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 
• Legea 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 oct. 
2000.  
• OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei 
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• OUG 12/1998 privind transportul pe caile ferate române; 
• Ordinul MLPAT 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor; 
• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizarilor 
privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor 
tehnice pentru autorizarea constructiilor. 
• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţie; 
• HGR 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 
sanitară si hidrogeologica; 
4. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

incadrarea in categorii a drumurilor nationale;. 
5. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 
6. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea 

clasei tehnice a drumurilor publice;  
7. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

amplasarea lucrarilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale;.  
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8. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor in localităţile urbane;.  

9. • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţle rurale; 

10. • Ordinul Ministerului de Interne 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si 
stingere a incendiilor; 

11. • Ordinul Ministerului de Interne  3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă publicat in Monitorul Oficial 36/2011 din 14 
Ian. 2011; 

12. • Legea 481/2004, republicată în 2008, privind protecţia civilă; 
13. • HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/ 

şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare; 
14. • HGR 642/2005 privind criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor 

publice şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de ridc 
specifice; 

15. • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 Norme generale de apărare împotriva 
incendiilor privind dimensionarea căilor de circulaţie pentru autospeciale de intervenţie; 

16. • Ordinul MLPAT 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HUG 577/1997 
pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, 
conectarea la reteaua de electrificare si la reţelele telefonice,  cum a fost modificat prin HUG 
211/1999. 
 

2.1. “Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Bucium” detaliază prevederile Regulamentului General 
de Urbanism. 
 
2.2. Orice modificare a legislaţiei atrage după sine anularea paragrafelor sau articolelor din prezentul 
Regulament ce nu mai corespund noii legislaţii.  

 
 

3. DOMENIUL DE APLICARE 
 

Prezentul Regulament se aplică pe teritoriul administrativ al Comunei Bucium. 
Prima parte a Regulamentului se referă la intravilanul propus al Comunei Bucium, iar partea a doua 
cuprinde reglementări pentru intreg teritoriul administrativ. 
 
Prezentul Regulament Local de Urbanism este un regulament cadru, având un caracter atât operaţional 
permiţând autorizare directă, cât şi director, pentru Regulamentele Locale de Urbanism ale Planurilor 
Urbanistice Zonale care se vor întocmi pe baza prezentului PUG. 
 
Planul Urbanistic General al comunei Bucium, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, 
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât 
în intravilan cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al localităţii. 

 
Intravilanul este format din suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi amenajărilor din localitate şi, 
după caz, al celorlalte localităţi şi trupuri existente în cadrul teritoriului administrativ. 
 
Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic General, 
va fi marcat pe teren prin borne, potrivit legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Zonificarea funcţională a localităţii se stabileşte în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprinde 
localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu în conformitate cu prevederile din Regulamentul General 
de Urbanism şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic General. Pe baza 
acestei zonificări se stabilesc condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în 
cadrul fiecărei zone funcţionale. 

 
Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă se face conform cartogramelor, cuprinzând 
delimitarea U.T.R. – urilor, parte integrantă din Regulament. 
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U.T.R. - ul este o reprezentare convenţională cuprinzând o zonă a teritoriului cu o funcţiune 
predominantă şi caracteristici unitare.  
U.T.R. - ul se delimitează prin limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.) şi 
poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcţionale şi 
este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. 
Împărţirea teritoriului în zone şi subzone, s-a făcut conform planşei de Reglementări. 

 
Corelări cu alte documentaţii: 
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba 
 Planul Urbanistic General al Comunei Bucium – 1999 
 Planul Urbanistic General Oraş Zlatna 
 Zone de risc Munţii Apuseni  
 Plan Strategic de dezvoltare a Comunei Bucium 2009-2013 

 
 
 
 

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR 

 
 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI 
PROTEJAREA  PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

 
4.1. TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN 

 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune 
prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism, precum şi altor prevederi legale, specifice 
ce vor apare pe parcursul elaborării documentaţiei. 
 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri agricole şi silvice din extravilan este 
permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea 
suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. 

 
4.2. TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN 

 
Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării construcţiilor se 
realizează în condiţiile art. 4. din Regulamentul General de Urbanism şi a altor prevederi legale ce vor 
apărea ulterior elaborării documentaţiei. 
 
Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate 
tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de 
RGU. 
 
Autorizarea prevăzută la art 4., alin. (1) din RGU se face cu respectarea normelor stabilite de consiliul 
local pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: 
- completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, 

având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general; 
- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare; 
- amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestor ansambluri 

compacte. 
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Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar 
sau definitiv, conform legii. 

 
4.3. SUPRAFETE IMPADURITE 

 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră din 
extravilanul şi intravilanul localităţii se supune prevederilor art. 5 din RGU, Codului Silvic (legea nr 
46/2008) şi altor reglementări legale. 

 
 

4.4. RESURSELE SUBSOLULUI 
 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zone cu resurse identificate ale subsolului va 
respecta prevederile art. 6 RGU. 
Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si 
prelucrarii resurselor in zone delimitate conform legii, care contin resurse identificate ale subsolului, 
este interzisa. 
 
Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii resurselor identificate 
ale subsolului se face de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu avizul organelor 
de stat specializate. 
 
In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea exploatarii acestora va 
face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 
 
Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la consiliile 
judetene prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judet. 
 
Planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice generale trebuie sa permita, conform Legii 
nr. 85/2003, executarea tuturor operatiunilor necesare desfasurarii activitatilor miniere concesionate.  
Conform art.41 alin.(2) din Legea minelor nr. 85/2003: 
„(2) În termen de 90 de zile de la primirea informării prevăzute la alin. (1) (n.n. despre emiterea 
licențelor de exploatare miniere), consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor actualiza 
planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate.” 
 

 
4.5. RESURSE DE APA 

 
Autorizarea executării construcţiilor pe ape, sau care au legătură cu apele se va face doar cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare (Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare – 
Legea Apelor) şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării 
emise de Administraţia Naţională «Apele Române». Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor 
lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de 
Administraţia Naţională «Apele Române», conform legislaţiei aplicabile. 

 
Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice judeţene, pe 
baza avizului organelor de specialitate ale admninistratiei publice. 

 
4.6. ZONE CU VALOARE PEISAGISTICA SI ZONE NATURALE PROTEJATE 

 
Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si 
aspect architectural – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, material utilizate, invelitoare, 
paleta cromatica etc. – depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. 
 
Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte 
zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al autoritatilor 
competente, conform legii.  
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4.7. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE 
 

Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de 
interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice. 
 
Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de 
interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean, se face cu avizul serviciilor 
publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute in paragraful anterior. 
  
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, 
restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al 
Ministerului Culturii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii. 

 
 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA 
APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC 

 
5.1. EXPUNEREA LA RISCURI NATURALE 

 
Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se realizează 
în condiţiile respectării prevederilor din art. 10 din RGU. Zonele expuse la riscuri naturale sunt puse în 
evidenţă în cadrul planşei de REGLEMENTĂRI a PUG. 

 
În sensul prezentului Regulament, prin riscuri naturale se înţeleg: alunecări de teren, terenuri 
mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate în detaliu în 
studiul de fundamentare „STUDIU GEOTEHNIC“, care face parte integrantă din PUG. Zonele expuse 
la riscuri naturale au fost preluate şi evidenţiate în plansa nr. 2 - SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI 
DISFUNCŢIONALITĂŢI. 
Se admit construcţii pe terenurile menţionate, cu condiţia eliminării factorilor naturali de risc prin 
lucrări specifice. 

 
5.2. EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE 

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

5.3. CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI GENERATOARE DE RISCURI TEHNOLOGICE 
 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice se 
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 

 
5.4. ASIGURAREA ECHIPARII EDILITARE 
 

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

 
5.5. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI 
 

Se vor autoriza construcţiile ce au un P.O.T. (procent de ocupare a terenului) care respecta valorile 
maxime reglementate în cadrul R.L.U. pentru zona-subzona respectivă. 

 
5.6. LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA 

 
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care 
s-a instituit servitute de utilitate publică se face în condiţiile respectării prevederilor din Regulament. 

 
5.7. LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA 

 
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care 
s-a instituit servitute de utilitate publică se face în condiţiile respectării prevederilor din Regulament. 

 
 
 

CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A 
CONSTRUCTIILOR 

 
   

6. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII  
 

6.1. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE: 
 

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 
 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare 
faţă de punctele cardinale, conform RGU art. 17. 

 
6.2. AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 

 
Lucrările autorizate în zona drumurilor se vor realiza numai conform avizului organelor de specialitate 
ale administraţiei publice şi cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcţie şi exploatare, 
conform: 

- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe 
poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea 
în categorii a drumurilor naţionale; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane; 
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- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife 

aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi toate normativele în vigoare privind construcţiile şi/sau instalaţiile; 
- OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin HG nr. 
1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normele Metodologice privind condiţiile de închidere sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în 
vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate 
prin Ordinul  nr. 1.112/411/ 2000 emis de Ministrul de Interne si Ministrul Transporturilor; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a 
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 18 RGU prevede urmatoarele: 

- În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraţiei publice:  
o construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 
exploatare;  
o parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile 
lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
o conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii 
sau construcţii de acest gen.  
- În sensul RGU, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de 
protecţie.  
- În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii 
locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru 
realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute in RGU art. 18, alin. (1) lit. c), inclusiv pentru 
traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare 
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.  
- Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 
zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.  

 
6.3. AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT: 

 
Construcţiile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, în funcţie de 
prevederile stabilite pentru fiecare UTR.  

 
În sensul prezentului Regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul 
public. 

 
Constructiile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrasă fată de acesta, după cum urmează: 
- în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 
clădirilor existente; 
- retragerea constructiilor fată de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenta si 
caracterul fronturilor stradale. 

 
6.4. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI: 

 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:  
- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 
Codului civil;  
- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 
teritoriale de pompieri. 

 
6.5. AMPLASAREA ÎN ZONELE INUNDABILE: 

lnk:CIV%20PRL%201000000%201993%201
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Autorizarea executării construcţiilor  in zonele inundabile din intravilan  este interzisa pana la 
eliminarea riscurilor naturale-inundatii, prin lucrarile de specialitate privind limitarea efectelor acestora, 
in conformitate cu cerintele avizului de specialitate emis de: Administraţia Bazinală de Apă Mureş - 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba. 

 
 
 
 

7. REGULI CU PRIVIRE LA INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN 
SPECIFICUL ARHITECTURAL LOCAL 
 

 

A. CONSERVAREA SPECIFICULUI ARHITECTURAL LOCAL LA CONSTRUCTIILE 
EXISTENTE 
 
7.1. ASPECTUL GENERAL AL CONSTRUCTIILOR 
 

Sunt raspandite constructiile din zidarie sau din lemn tencuit, apar ferestre largi, tarnat inchis cu 
tamplarie de lemn, acoperis cu panta  medie (45 grade). 
Se recomanda, atat pentru intretinerea constructiilor vechi cat si pentru realizarea de constructii noi, 
folosirea de materiale naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmentii naturali pentru var. 
Daca acest lucru nu este in totalitate posibil, atunci se recomanda folosirea de materiale moderne, dar 
cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Nu se vor varui constructiile in culori stridente, nespecifice. Nu se vor combina numeroase materiale 
sau culori pe aceeasi fatada. 

 
7.2. TEMELIA 

 
Temelia caselor traditionale se realiza din blocuri de piatra naturala, asezata pe mai multe straturi 
peste care se aseza talpa casei. Panta terenului era importanta in conceptia temeliei, partea de jos a 
acesteia era mai inalta, pentru amenajarea pivinitei la subsol, sau a unei camere cu destinatia de 
bucatarie. 
 
Constructiile nu se vor amplasa perpendicular pe curbele de nivel pentru a nu modifica relieful si 
peisajul. 
Se vor folosi materiale naturale pentru temeliile caselor cum sunt piatra legata cu pamant, tencuiala si 
zugraveala cu nisip si var. Soclurile din piatra naturala pot fi lasate aparente sau tencuite. Culorile 
pentru socluri cu pigmenti naturali. 
Nu se vor folosi materiale moderne pentru reabilitarea soclurilor pentru a nu afecta imaginea de 
ansamblu a locuintei traditionale. 

 
7.3. PERETII 

 
Se vor pastra si intretine elementele din lemn de la constructiile existente.  
Se vor mentine tencuielile de pe fatade de lemn. 
Pentru tratarea exterioara a peretilor din lemn aparent, masiv sau folosit ca si placaj de fatada 
(scanduri, lambriuri sau sindrila) se vor folosi lacuri incolore. 
In conformitate cu specificul local sunt permise fatade placate cu lemn, zugravite (vopsite) in culori 
pale: vernil, alb, crem, bleo, si verde. 
Nu se vor folosi pentru tecuielile peretilor din lemn materiale pe baza de ciment. Peretii din materiale 
moderne vor fi finisati cu tencuiala traditionala.  
Nu se vor folosi pentru placarea peretilor materiale precum gresia, betonul, marmura, mozaicuri, 
metal. 

 
7.4. ACOPERISURI - SARPANTA SI INVELITOAREA 

 
Se recomanda pastrarea formei acoperisului si se vor conseva materialele initiale, sindrila si paie. 
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Sarpante: 
Sarpantele specifice zonei au pante egale, si sunt realizate in doua sau patru ape. 
Nu se vor realiza sarpante asimetrice sau alte forme complexe, nespecifice. 
Invelitoare: 
Invelitorile specifice zonei, recomandate pentru mentinere, sunt realizate din sindrila, tigla ceramica 
sau tabla faltuita.  
Cromatica invelitorilor va mentine culoarea naturala a invelitorilor traditionale. Nu se vor folosi 
materiale in culori stridente. 
Sunt interzise invelitorile din tabla cutata, placi de azbociment, carton asfaltat sau alte materiale 
plastice.  
Se vor folosi ca materiale pentru invelitoare tabla faltuita, tigla, sindrila sau paie. 
Autorizarea lucrarilor de reparatii sau extinderi/modernizari pe locuintele ce au invelitori neconforme,  
va fi permisa numai cu inlocuirea acestora, cu meteriale de invelitoare permise. 

 
7.5. MANSARDE 

 
In cazul modificarii constructiilor prin mansardare se vor conserva acoperisurile traditionale. 
La constructiile noi cu mansarde se vor folosi proportiile traditionale ale acoperisului. 
Nu se vor realiza suprainaltari la constructiile existente, sau forme nespecifice ale mansardelor. 

 
7.6. LUCARNE 

 
Se vor folosi lucarne cat mai simple ca forma, si cu dimensiuni care sa nu afecteze imaginea si 
proportiile constructiei. 
Nu se vor realiza mai multe forme si dimensiuni de lucarne pe acelasi acoperis. Nu se vor acoperi 
lucarnele cu alte materiale decat acoperisul. 

 
7.7. TARNATURILE 

 
Se vor pastra, intretine si reface tarnaturile din lemn la constructiile traditionale, folosindu-se doar 
materiale traditionale – lemn. 
Se permite extinderea tarnatului existent cu aceleasi materiale si tehnici, de asemenea pentru 
inchiderea tarnatului se vor folosi aceleasi materiale. 
Nu se vor distruge tarnaturile existente, nu se vor inchide tarnaturile cu zidarie sau cu tamplatie din 
pvc si aluminiu. 
Culorile alese pentru vopsirea lemnului nu vor fi stridente. Se recomanda folosirea vopsitoriilor 
culoare alb sau verde, precum si a nuantelor pale de vernil, crem, bleo. 

 
7.8. FERESTRE si USI 

 
Se vor repara si intretine ferestrele vechi, pastrandu-se impartirea pe verticala si orizontala, 
dimensiunea golurilor, iar constructiile noi vor prelua si adapta tipologia golurilor. 
Ferestrele si obloanele se vor vopsi in lacuri incolore sau in culori care respecta traditia locala, vor fi 
realizate exclusiv din lemn. Se vor pastra si reconditiona elementele vechi ale feroneriei de la ferestre.  
Nu se vor inlocui sau realiza tamplarii din alte materiale in afara de lemn. 
Nu se vor inlocui sa realiza  usi din alte materiale decat din lemn si nu se vor revopsi usile existente in 
culori stridente. 

 
7.9. PORTI 
 

Nu se vor inlocui portile traditionale cu porti din fier, pvc, policarbonat, etc. Culorile pentru vopsirea 
portilor nu vor fi stridente. 

 
7.10. IMPREJMUIRI 

 
Se vor pastra si intretine imprejmuirile din lemn iar pentru gospodariile nou realizate se va folosi 
modelul imprejmuirilor din lemn. 
Nu se vor distruge sau inlocui imprejmuirile vechi din lemn, nu se vor realiza imprejmuiri din materiale 
nespecifice zonei. 
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B. INCADRAREA IN SPECIFICULUI ARHITECTURAL LOCAL LA CONSTRUCTIILE NOI 
 
7.11. ASPECTUL GENERAL AL CONSTRUCTIILOR 

 
Se recomanda volumetrii simple, fara elemente parazitare. 
Se recomanda pentru realizarea de constructii noi, folosirea de materiale naturale locale sau 
traditionale, cum sunt piatra, lemnul, zidarii caramida, finisaje pe baza de var, pigmentii naturali pentru 
var, placari cu lemn. 
Sunt permise materiale moderne, dar cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Se recomanda realizarea de  acoperisuri cu panta  medie 45 grade (plus/minus 10 grade). 
Sunt interzise varuielile in culori stridente, nespecifice.  
Nu se vor combina numeroase materiale sau culori pe aceeasi fatada. 
Se permite combinarea a maxim trei materiale pe fatada.  
Zugravelile fatadelor tencuite se vor realiza in maxim doua culori, din care una de fond, si cea de a 
doua pentru ancadramente.   

 
7.12. AMPLASARE IN TEREN 

 
Constructiile  se vor amplasa cu latura lunga pe curbele de nivel. 

 
7.13. PERETII 

 
Pentru tratarea exterioara a peretilor din lemn aparent, masiv sau folosit ca si placaj de fatada 
(scanduri, lambriuri sau sindrila) se vor folosi lacuri incolore. 
In conformitate cu specificul local sunt permise fatade placate cu lemn, zugravite (vopsite) in culori 
pale: vernil, alb, crem, bleo, si verde. 
Nu se vor folosi pentru tecuielile peretilor din lemn materiale pe baza de ciment.  
Peretii din materiale moderne vor fi finisati cu tencuiala traditionala.  
Nu se vor folosi pentru placarea peretilor materiale precum gresia, betonul, marmura, mozaicuri, 
metal. 

 
7.14. ACOPERISURI - SARPANTA SI INVELITOAREA 

 
Sarpante: 
Sarpantele specifice zonei au pante egale, si sunt realizate in doua sau patru ape. 
Nu se vor realiza sarpante asimetrice sau alte forme complexe, nespecifice. 
Invelitoare: 
Invelitorile specifice zonei  sunt realizate din sindrila, tigla ceramica sau tabla faltuita.  
Cromatica invelitorilor va mentine culoarea naturala a invelitorilor traditionale. Nu se vor folosi 
materiale in culori stridente. 
Sunt interzise invelitorile din tabla cutata, placi de azbociment, carton asfaltat sau alte materiale 
plastice.  
Se vor folosi ca materiale pentru invelitoare tabla faltuita, tigla, sindrila sau paie. 
 

7.15. MANSARDE 
 

La constructiile noi cu mansarde se vor folosi proportiile traditionale ale acoperisului. 
 
7.16. LUCARNE 

 
Se vor folosi lucarne cat mai simple ca forma, si cu dimensiuni care sa nu afecteze imaginea si 
proportiile constructiei. 
Nu se vor realiza mai multe forme si dimensiuni de lucarne pe acelasi acoperis. Nu se vor acoperi 
lucarnele cu alte materiale decat acoperisul. 
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7.17. FERESTRE si USI 
 

La constructiile noi se vor prelua si adapta tipologia golurilor traditionale. 
Elementele de tamplarie exterioara: usi, ferestre si obloane,  se vor vopsi in lacuri incolore sau in 
culori care respecta traditia locala si  vor fi realizate  din lemn sau PVC infoliat lemn.  
Se  interzice vopsirea elementelor de tamplarie in culori stridente, nespecifice zonei. 

 
 
7.18. IMPREJMUIRI 

 
Se recomanda mentinerea imprejmuirilor vechi din lemn, iar pentru gospodariile nou realizate se va 
folosi modelul imprejmuirilor din lemn. 
Nu se vor realiza imprejmuiri din materiale nespecifice zonei. 

 
 
 

8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 

8.1. ACCESE CAROSABILE 
 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile 
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.  
 
În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea acestor condiţii, cu 
avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

 
8.2. ACCESE PIETONALE 

 
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură 
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  
 
În sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-
un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 
public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de 
servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

 
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care 
folosesc mijloace specifice de deplasare. 
 

 

9. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ 
 

9.1. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE  
 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea racordarii la reţelele 
existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica. 

 
În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care 
administrează resursele de apă. 

 
De la dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol 9.1. se pot face derogări, cu avizul organelor 
administratiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie 
a mediului; 

- beneficiarul se obliga să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua 
centralizată publică, atunci când se va realiza. 
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Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile paragrafului 1 al acestui art. 
9.1. cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să 
prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să 
mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
 
Prevederile paragrafelor anterioare se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării 
construcţiilor in zonele unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare.  

 
9.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE: 

 
Realizarea de soluţii de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare şi de 
protecţie a mediului (asigurarea unei distanţe minime de 30 m intre fântâni şi bazine vidanjabile), 
precum şi prevederile Codului Civil. (art. 610). 
 
În momentul realizării reţelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obliga să racordeze 
construcţia, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local, dacă cele existente nu se înscriu în normele 
europene. 

 
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către un 
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 
consiliile locale. 
Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate ale reţelelor edilitare publice se autorizează după 
obţinerea de către investitor a avizelor serviciilor publice de specialitate care gestionează lucrările din 
domeniul respectiv. 

 
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publica se suportă în întregime de investitor 
sau de beneficiar. 
Indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea acestora se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi a normativelor 
tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice. 
Amplasarea lucrărilor edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii, se vor face în conformitate cu Normele 
tehnice cuprinse în Ordinul nr. 47/1998 al Ministerului Transporturilor. 
Reţelele şi instalaţiile tehnico - edilitare situate în ampriza drumurilor sunt: 
instalaţiile necesare funcţionării drumurilor: canalizare pluvială şi drenajele, iluminatul public, 
semnalizările luminoase rutiere, stâlpii pentru telecomunicaţii; 
instalaţiile edilitare necesare ansamblurilor de construcţii de locuinţe şi dotări social-culturale, posturi 
de transformare, camine şi aerisiri, hidranţi, guri de scurgere etc. 
Amplasarea reţelelor edilitare subterane, se face de regulă în afara părţii carosabile a  străzilor, 
indiferent de categoria acestora. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau 
economic, reţelele se pot amplasa şi în partea carosabilă cu următoarea ordine de prioritate: 
canalizarea apelor pluviale, canalizarea apelor menajere, alimentarea cu apa, gaze naturale, 
telecomunicaţii, alte reţele. 

 
Construirea de locuinţe, funcţiuni complementare (grajduri, spaţii cu altă destinaţie, prestări servicii, 
construcţii agricole, zone speciale, etc.) se poate autoriza şi prin realizarea unei alimentări cu apă 
şi/sau soluţii de canalizare în sistem local (staţii de epurare, fose septice) acolo unde lipsesc reţelele 
edilitare publice. Autorizarea acestor construcţii se va face în condiţiile legii. 

 
9.3. PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE: 

 
Retelele de apă, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public constituie 
proprietate publică a comunei Bucium, daca legea nu dispune altfel.  
 
Zonele cu construcţii noi compacte, locuinţe sau cu alte destinaţii se vor autoriza doar în condiţiile 
prevederii unor reţele proprii de alimentare cu apă şi canalizare. În momentul recepţiei aceste lucrări 
de apă şi canalizare vor fi racordate la reţelele existente şi vor deveni proprietate publică. 
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Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de 
echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori 
ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

 
9.4. ZONE DE PROTECŢIE A LUCRĂRILOR EDILITARE PE BAZA NORMELOR SANITARE: 

 
Se instituie zone de protectie pe baza normelor sanitare la următoarele obiective edilitare: 
- Sisteme de alimentare cu apa în sistem centralizat (captare, înmagazinare, transport şi 
distribuţie), conform  HG 930/2005; 
- Zonele de protecţie sanitare a forajelor de captare a apei se vor stabili prin studiu 
hidrogeologic. Terenurile agricole cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi 
exploatate în condiţiile cuprinse în HG nr. 930/2005. 
La emiterea autorizării construcţiilor se vor respecta următoarele reguli în situaţia în care apa potabilă 
se asigura prin fântâni individuale şi/sau publice, prevăzute de OMS 119/2014: 
- Fântâna trebuie amplasată şi construită, astfel încât să fie protejată de orice sursa de poluare 
şi să asigure accesibilitatea. În situaţia în care construcţia fântânii nu asigura protecţia apei, iar 
adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10 m, amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel 
puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri de animale, 
coteţe etc; 
- Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m; 
- Pereţii fântânii vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil; 
- Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei un acoperiş care să o protejeze împotriva 
precipitaţiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din fântâna trebuie să se facă printr-un sistem 
care să împiedice poluarea ei; 
- În jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, cimentat sau 
pavat. 

 
Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţe neracordate la un sistem de canalizare 
se face prin instalaţii de preepurare sau bazine vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate 
conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m fata de cea mai apropiată locuinţă. 
Vidanjul se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate. 

 
 

10. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR 
PENTRU CONSTRUCŢII  

 
10.1. PARCELAREA 

 
Parcelarea terenului în vederea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolului 
30 din Regulamentul General de Urbanism. 
 
Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în 
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza 
realizarea parcelarii şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă 
care să respecte normele legale de igiena şi de protecţie a mediului. 

 
Prevederi privind împărţirea (parcelarea) unui imobil, construcţie şi/sau teren: 

- Pe o parte dintr-un teren, pe care dreptul de construire a fost parţial utilizat, nu se poate construi decât 
în limita drepturilor de construire ce n-au fost utilizate; 

- Toate demersurile privitoare la împărţirea (parcelarea) unui imobil cu sau fără construcţii vor fi 
precedate de emiterea unui Certificat de Urbanism conţinând pentru fiecare parcelă sau grup de 
parcele coeficienţii de construire existenţi şi cei admişi; 
Pentru suprafeţele parcelate incluse în planuri urbanistice (PUZ şi PUD) aprobate de Consiliul Local, 
anterior apariţiei prezentului Regulament Local de Urbanism, pot fi acordate autorizaţii de construire 
cu condiţia respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism specifice. 

 
10.2. ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR 
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Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 
caracterului zonei, fără că diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 
imediat învecinate. 
În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 
parte a străzii. 
Fac excepţie de la aceste prevederi construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, 
aprobat conform legii. 

 
10.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Construcţiile noi nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau 
construite pentru a nu masca monumentele istorice, de arhitectură  sau naturale existente. Nu este 
permisă îngrădirea accesului  la acestea. 
Volumetria va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. 
Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
Finisajele vor fi alese conform tradiţiei locale. Nu se admite utilizarea betonului aparent, a pereţilor 
cortină, placajelor ceramice, din sticlă sau materiale plastice. Se interzic culorile stridente. 
Ferestrele vor avea formă pătrată sau dreptunghiulară. 
Tâmplăria (interioară şi exterioară) va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de  locale; Nu sunt 
admise tâmplăriile din PVC alb sau metal. Se recomandă geamuri tip „termopan” (numai partea din 
sticlă), sau ferestre duble sau triple în unu, două sau trei canate, obloane din lemn. 
Terasele, scările exterioare, parapeţii, grilajele, copertinele, balustradele. 
Vor fi concepute şi realizate în spiritul tradiţiei locale. Nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri, 
ornamente din material plastic. 
Forma acoperişului va fi  geometric simplă, conformă tradiţiei locale. Se recomandă şarpante din lemn 
cu pante simetrice  ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. Nu se admit pante 
asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse. 
Pentru învelitoare se vor folosi materialele tradiţionale – ceramică, lemn, paie, piatră, ardezie etc. Nu 
se admit învelitori din materiale plastice sau bituminoase, indiferent de tramentul suprafeţei aparenţe. 
Nu se admit, de asemenea, culorile stridente pentru învelitoare. 
Lucarnele vor avea forme adecvate tradiţiei locale. Se pot admite ferestre tip luminător, dacă acestea 
nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului. 
Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Pentru construcţile anexe 
nu e permisă folosirea prefabricatelor din beton armat aparent, tip „container” sau  construcţii metalice 
aparente. 

 
 

11. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII 
VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 

 
 

11.1. PARCAJE: 
 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai 
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
 
Prin excepţie de la prevederile anterioare, utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se 
stabileşte prin autorizaţia de construire de către consiliile judeţene sau de către primari, conform legii. 
 
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform 
legilor in vigoare. 

 
11.2. SPAŢII VERZI SI PLANTATE: 
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Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie 
de destinaţia şi capacitatea constructiei.  
In vecinătatea monumentelor istorice, în zonele de protecţie ale acestora şi în zonele protejate istoric, 
realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a 
obiectelor protejate.  
Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol construcţia 
protejată sub aspectul stabilităţii. 
La construcţiile de locuinţe – vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire. 
La construcţiile de cult se vor prevedea spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de protecţie, 
dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de categoria de valoare. 
La cimitire, unităţi economice, agricole şi platforme pentru precolectarea deşeurilor menajere se vor 
prevedea obligatoriu spaţii plantate cu rol de protecţie pe parcela proprie. 

 
11.3. ÎMPREJMUIRI: 

 
Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând geometria, cromatica şi materialele 
conform tradiţiei locale. 
Împrejmuirile realizate pe aliniament vor respecta modul tradiţional de realizare privind materialul 
folosit – preponderent lemn .  
Tipologia traditionala de imprejmuire a zonei, permite atat varianta opaca de imprejmuire, cat si 
variante semitransparente sau transparente. 
Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului, pot avea aceleasi valente. 
In zonele istorice protejate se autorizează în condiţiile avizului autorităţilor competente. 

  
Derogări de la prezentul regulament: 

Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime 
maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT. 
Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii: 

- obiective cu destinaţii semnificative pentru comuna sau care sunt propuse pe amplasamente 
reprezentative în configuraţia locală sau generală a comunei 

- condiţii dificile de fundare; 
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile Regulamentului. 

Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: 
- modificarea  distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor 

Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD; 
- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de construire, 

înălţimea maximă admisă, modificarea POT si CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este 
posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate şi aprobate conform legii. 

 
 

ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 
12. ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE 

 
Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (UTR) se exemplifica în cartograme cuprinzând 
delimitarea UTR – urilor, planse care fac parte integrantă din Regulament. 

 
Zona funcţională reprezintă un teritoriu cu o funcţiune urbană principală şi alte funcţiuni urbane secundare. 
Zonele funcţionale stabilite în Planul Urbanistic General sunt puse în evidenţă în plansele “Reglementari 
Urbanistice – Zonificare“, care însoţeşte prezentul Regulament Local de Urbanism. 
Subzonele funcţionale reprezintă subdiviziuni ale zonelor, având funcţiuni specializate şi caracteristici 
urbanistice similare. 
 
Unitatea Teritorială de Referinţă (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului administrativ-teritorial de 
bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea ori 
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dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi 
necesară pentru: 

 calcularea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire; 
 determinarea caracteristicilor urbanistice; 
 stabilirea indicatorilor urbanistici; 
 reglementarea urbanistică omogenă. 

 
UTR-ul, având de regulă suprafaţa de 1 - 20 ha şi în mod excepţional până la 86 ha, se delimitează pe limitele 
de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz: 

 relief şi peisaj cu caracteristici similare; 
 evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă; 
 populaţie cu structură omogenă; 
 sistem parcelar şi mod de construire omogene; 
 folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor; 
 regim juridic al imobilelor similar; 
 reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicatorii urbanistici; 
 zone nou introduse în intravilan. 

 
Zonele funcţionale stabilite conform Regulamentului Local de Urbanism sunt puse în evidenţă în planşele de 
REGLEMENTĂRI  URBANISTICE – ZONIFICARE ale P.U.G. şi în planşele cuprinzând unităţile teritoriale de 
referinţă. 

 
Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate, de asemenea 
evidenţiate în plansele Reglementari urbanistice – zonificare. 
 
Localitatea Bucium, care face obiectul prezentului Regulament Local de Urbanism prezintă în unităţi teritoriale 
de referinţă următoarele zone funcţionale: 
 

 ZONA PENTRU LOCUINŢE cu subzonele: 
L – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE 
Lc – ZONA LOCUINŢE COLECTIVE 
Lv – ZONA CASE DE VACANŢĂ 

 ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII cu subzonele: 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
Iss – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 

 ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
TH – TERENURI AFLATE IN PERMANENTA SUB APE 
TE – ZONA PENTRU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 

 
 

13. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

 
 

13.1. REGLEMENTARI LA NIVELUL ZONELOR PROTEJATE 

 
Monumente istorice, situri arheologice – valori ale patrimoniului cultural ce necesită cercetare/protecţie 
conform prevederilor legale 
 
Monumente istorice  
inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2010 aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute (cu 
modificările şi completările ulterioare) 
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 Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din satul Izbita, comuna Bucium, construită în secolul al XVIII-
lea, al cărui iconostas are o valoare deosebită (este declarată monument istoric, cod LMI 2010: AB-II-

m-B-00239) - se instituie interdicţie de intervenţie pe monument, până la stabilirea zonei de protecţie 

a acestuia, potrivit Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, art. 9, art. 23 si art. 59. 
 

 Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna-Abrud (1838 – 1865) de pe D.N. 74, sat Cerbu, 

comuna Bucium, din 1865 (cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411) - se instituie interdicţie de intervenţie pe 

monument, până la stabilirea zonei de protecţie a acestuia, potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, 
privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, art. 9, art. 23 si art. 
59.

1
 

 
Situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat şi zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător 
in conformitate cu repertoriul arheologic naţional (RAN): 
 
Situri arheologice 

 Necropola romana de la Bucium – La Poduri, la E de Dambul Taului, la S de Fantana Strajii si Gruiu 
Vacarului, iar la V de Paraul Iadului, categorie: descoperire funerara, tip: necropola, sat Bucium, 
datare: epoca romana (cod RAN 3468.02) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, 
până la obținerea certificatului de descărcare arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național (republicată, cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art .5, alin. (2) si (3). 

 
 Situl roman de la Bucium – “Vulcoi-Corabia”, la S de vârful Corabia, categorie: locuire civila, tip: 

asezare, sat Bucium, datare: epoca romana/sec. II-III (cod RAN 3468.01) - Se instituie interdicție de 
construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de descărcare arheologică, conform 
Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes național (republicată, cu modificările și completările ulterioare), cap II – 
Protejarea patrimoniului arheologic, art .5, alin. (2) si (3). 
 

Zone cu patrimoniu arheologic reperat: 
 

 In proximitatea masivelor muntoase Rodu si Frasin, pe versanții sudici, cu extindere in zonele 
limitrofe, respectiv depresiunea numita Valcea precum si vaile Abruzelului si a Sesii, au fost 
identificate sporadic urme ale activităţilor umane legate de habitat sau de exploatarea resurselor 
naturale, ce indică o intensitate redusă a acestora de-a lungul perioadelor istorice anterioare epocii 
moderne și contemporane (cod RAN 3468.04) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, 
până la obținerea certificatului de descărcare arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național (republicată, cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art .5, alin. (2) si (3). 

 
Zonă cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător: 
 

 Mina romana de la Bucium – Citera Slăveșoii, categorie: exploatare/cariera, tip: mina, sat Bucium, 
datare: epoca romana (cod RAN 3468.03) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, 
până la obținerea certificatului de descărcare arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național (republicată, cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art .5, alin. (2) si (3). 

 
Obiective culturale pentru care s-a finalizat procedura de clasare și definirea zonei de protectie a 
monumentului conform ordinelor Ministerului Culturii: 
 

                                                           
1
 Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865),cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411, se afla amplasat in satul Valea 

Poienii si nu in satul Cerbu. 
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 ”Crucea de la Valea lui Stefan”, situata in satul Valea Negrilesii (langa casa nr. 838) – cod LMI AB-IV-
m-B-21079, conform O.M.C. 2036/2014; 

 “Crucea de la Tarau”, situata in satul Valea Negrilesii (langa casa nr. 615) – cod LMI AB-IV-m-B-
21080, conform O.M.C. 2037/2014; 

 “Crucea de drum cu troita”, situata in satul Bucium Sat (langa casa nr. 166) – cod LMI AB-IV-m-B-
21076, conform O.M.C. 2034/2014; 

 “Crucea de la Tandrau”, situata in satul Valea Negrilesii (langa casa nr. 632) – cod LMI AB-IV-m-B-
20178, conform O.M.C. 2039/2014; 

 “Crucea de la Piata”, situata in satul Poieni (langa casa nr. 604) – cod LMI AB-IV-m-B-21081, conform 
O.M.C. 2035/2014; 

 “Crucea episcopului Andrei Saguna cu troita”, situata in satul Gura Izbitei (langa casa nr. 405) – cod 
LMI AB-IV-m-B-21077, conform O.M.C. 2038/2014. 

 
Rezervații naturale – valori ale patrimoniului natural ce necesită protecție  
 

 Detunata Goală este o rezervaţie naturală din categoria geologică conform P.A.T.N. – Sectiunea a III-
a – zone protejate, Anexa I/I/2.0./2.1., cu o suprafaţă de 24 ha - lucrările care pot modifica cadrul 
natural al ariei protejate, se vor realiza conform Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 195/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind protecţia mediului, art.49 (alin.2 si 3) şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 Detunata Flocoasă are aceeaşi origine şi s-a format în aceleaşi condiţii ca şi piscul vulcanic vecin – 
Detunata Goală conform P.A.T.N. – Sectiunea a III-a – zone protejate, Anexa I/I/2.0./2.3., cu o 
suprafata protejata de 5,00 ha - lucrările care pot modifica cadrul natural al ariei protejate, se vor 
realiza conform Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 195/2005, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind protecţia mediului, art.49 (alin.2 si 3) şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 

 Poiana cu narcise de la Negrileasa este o rezervaţie naturală din categoria botanică, conform 
P.A.T.N. – Sectiunea a III-a – zone protejate, Anexa I/I/2.0./2.15., cu o suprafata protejata de 5,00 ha 
- lucrările care pot modifica cadrul natural al ariei protejate, se vor realiza conform Ordonanţei de 
Urgenţa a Guvernului nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare , privind protecţia 
mediului, art.49 (alin.2 si 3) şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
 
Lucrări de utilitate publică de interes naţional sau local autorizate în cazuri excepţionale în condiţiile 
Legii nr.18/1991, ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic şi ale O.U.G nr. 57/2007. 
 
În zonele naturale protejate de interes naţional delimitate prin studii de specialitate şi documentaţii de 
urbanism, prescripţiile se stabilesc, în funcţie de regimul de protecţie, de tipurile de activităţi admise în 
mod tradiţional. 
 
Construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de protecţie 
precum şi a zonelor peisagistice cu valoare deosebită. Interdicţia se poate stabili în urma studiilor de 
impact în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
astfel cum a fost modificată şi completată.  
 

 

14. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 
EXTRAVILAN 

 
Principalele zone functionale in extravilan sunt dedicate cailor de comunicatie rutiera si retelelor tehnico-
edilitare. 
 
Prin amplasare şi funcţionare, construcţiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiilor pe căile rutiere în 
condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. 
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Se interzice a se realiza orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra 
bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea 
vor fi interzise în zona de siguranţă şi protecţie a drumului, cu excepţia celor care le deservesc. 
 
Devierea drumului judeţean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 
 
Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 

- îmbunătăţirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreţinerea periodică a căii de rulare, a şanţurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcţională pe care o 
străbate, dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecţie. 

 
Se pot realiza orice construcţii, dezafectări, devieri şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară 
existentă cu capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse de 
finanţare asigurate de investitori sau care beneficiază de surse de finanţare atrase potrivit legii. 
 
Se recomandă ca sursele, construcţiile şi instalaţiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi reţelele 
de distribuţie, să se protejeze prin instituirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricţie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelei de apă 
potabilă şi reţelei de apă destinate altor scopuri. 
 
Se instituie interdicţia de construire în zonele şi culoarele de protecţie conform prevederilor legale. 
 
 

15. DEFINIŢII 
 
Zonă de protecţie - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor 
resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituţi de utilitate 
publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului 
natural aferent. Zonele de protecţie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin documentaţii de 
amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate. 
 
Zonă protejată - zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de 
existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi 
declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. 
Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de 
desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, 
împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice 
aprobate. 
 
Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, 
delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, 
în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem 
parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic 
al imobilelor similar. 
 
Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării 
durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:  
 

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa 
desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţele 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.  
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- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprentă la sol a clădirii) 
şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa ocupată 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.  

- Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT. 
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată 

demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor 
existente la cele ale construcţiilor noi. 

- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii 
urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor 
existente la cea a noii construcţii.  

 
Interdicţie de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, 
din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod 
definitiv său temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.  
 
Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor 
prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc. 
 
Parcelare - acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii 
sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime. 
 
Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi 
şi în teritoriul înconjurător. 
 
Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile 
legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor. 
 
Servitute de utilitate publică - sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având 
un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare 
decât dacă este continuă în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă o limitare 
administrativă a dreptului de proprietate). 
 
Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea 
administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate 
autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate 
sau localităţi suburbane componente). 
 
Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, 
oraş, comună) şi limita teritoriului intravilan. 
 
Zonă funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai 
multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona spaţiilor verzi etc). Zonificarea funcţională 
este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale. 
 
Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor 
fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot 
produce pagube şi victime umane. 
 
 
 
 



  

RREEGGUULLAAMMEENNTT  LLOOCCAALL  DDEE  UURRBBAANNIISSMM  

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                    CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

26  

 

B. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

 
 
Zonele funcţionale stabilite conform Regulamentului local de urbanism sunt puse în evidenţă în planşa de 
REGLEMENTĂRI şi în cartogramele cuprinzând U.T.R.-uri. 
 
Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. 
Zonele şi unităţile teritoriale de referinţă la care se aplică recomandările şi prescripţiile din Regulament sunt 
prezentate, după cum urmează: 
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UTR1a - LOCALITATEA BUCIUM 
 
GENERALITAŢI: CARACTERUL ZONEI 
UTR 1a se află în centru teritoriului administrativ al comunei Bucium şi cuprinde principalele 
funcţiuni administrative, culturale şi comerciale ale comunei. 

   
 
UTR 1a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
Lc – LOCUINŢE COLECTIVE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
SP – ZONĂ SPAŢII PLANTATE 
GC – ZONĂ GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 

Zona centrală reprezintă din punct de vedere geografic, o parte a structurii localităţii, rezervată principalelor 
instituţii, care, datorită importanţei şi gradului de specializare, influentează direct întreaga comună. 
 
Funcţiunile prezente în cadrul acestei zone prezintă o pondere echilibrată între servicii (dotări turistice, comerţ 
alimentar, nealimentar), administraţie (poliţie, primărie), cultură (expoziţie etnografică), culte (biserică 
ortodoxă), învătământ ( şcoală generală), zona de locuinţe individuale şi colective mici, case de vacanţă, 
spaţii verzi. 
Zona centrală se dezvoltă de o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 107I, având ca reper principal Primaria 
si Biserica ortodoxă, limita acesteia este reprezentată grafic pe plansa 2-1 Reglementari urbanistice – 
Zonificare.  
Valoarea arhitectural - urbanistică specială a fondului construit, densitatea, calitatea construcţiilor şi prezenţa 
celor mai reprezentative instituţii şi servicii de interes general a localităţii justifică delimitarea zonei centrale. 
UTR 1a cuprinde şi zona rezidenţială cu caracter rural care păstrează specificul de construire din munţii 
Apuseni. 
 

Se permit modernizarea construcţiilor existente şi noi, inserţii de clădiri precum şi modernizarea şi extinderea 
utilităţilor şi căilor de comunicaţii.  
Pentru construcţiile noi amplasate în limita zonei centrale se vor elabora documentaţii de urbanism. 
Prevederile regulamentului susţin evoluţia zonelor rezidenţiale prin, încurajarea reabilitării locuinţelor 
existente, a extinderii zonei de locuinţe pe terenurile libere şi prin acceptarea în interiorul zonei rezidenţiale a 
funcţiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR1b - LOCALITATEA BUCIUM 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR 1b se afla in centru teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind 
cea rezidentiala 

 
   
UTR 1b cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISs – DOTARI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea functiei 
rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociatelocuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
 - amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 

Zona rezidentiala  se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, limita acesteia este 
reprezentata grafic pe plansa 2-1 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR2a, UTR2b, UTR2c, UTR2d, UTR2e, UTR2f, UTR2g, UTR2h, UTR2i, 
UTR2j,  UTR2k - LOCALITATEA ANGHELEŞTI 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
UTR2a, UTR2b, UTR2c, UTR2d, UTR2e, UTR2f, UTR2g, UTR2h, UTR2i, UTR2j, UTR2k, se afla 
partea vestică a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, funcţiunea dominantă fiind cea 
rezidenţială 

 
UTR2a, UTR2b, UTR2c, UTR2d, UTR2e, UTR2f, UTR2g, UTR2h, UTR2i, UTR2j, UTR2k, UTR2l cuprind 
următoarele subzone: 
 
L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 
Prevederile regulamentului susţin evoluţia ipotetică a localităţii prin încurajarea, protejarea şi îmbunătăţirea 
funcţiei rezidenţiale în acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinţe individuale; 
- acceptarea în interiorul zonei rezidenţiale a funcţiunilor complementare asociate locuirii – şi descurajarea 
amplasării de funcţiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
În condiţiile asigurării în sistem local a alimentarii cu apă şi canalizare, „normele de igiena şi recomandări 
privind mediul de viaţă al populaţiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deşeuri animale, coteţe etc. în jurul fântânii, trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, 
cimentat sau pavat; 
- îndepărtarea apelor uzate provenind de la locuinţe neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform 
normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă; 
- gruparea anexelor gospodăreşti care generează poluare (coteţe, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) şi 
amplasarea lor în acord cu cele arătate de mai sus. 
 

În zonele cu interdicţie temporară este permisă construirea numai după elaborarea unor documentaţii, studii 
de specialitate specifice care să ridice interdicţia de construire. 
Se permit modernizarea construcţiilor existente şi noi inserţii de clădiri precum şi modernizarea şi extinderea 
utilităţilor şi cailor de comunicaţii. 
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UTR3a, UTR3b, UTR3c, UTR3d, UTR3e, UTR3f, UTR3g, UTR3h - 
LOCALITATEA BISERICANI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR3a, UTR3b, UTR3c, UTR3d, UTR3e, UTR3f, UTR3g, UTR3h se afla partea nord-vestica a 
teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 

 
   
UTR3a, UTR3b, UTR3c, UTR3d, UTR3e, UTR3f, UTR3g, UTR3h cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
SP – ZONĂ SPAŢII PLANTATE 
GC – ZONĂ GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 

Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
 - amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR4a - LOCALITATEA BUCIUM SAT  
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR 4a se afla partea vestica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea 
dominanta fiind cea rezidentiala 

   
UTR 4a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTARI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTARI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
GC – ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR5a, UTR5b, UTR5c, UTR5d - LOCALITATEA CERBU 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR5a, UTR5b, UTR5c, UTR5d, se afla partea vestica a teritoriului adminstrativ al comunei 
Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 

   
UTR 5a, UTR5b, UTR5c, UTR5d cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTARI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTARI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII 
ZP – ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
GC – ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR6a, UTR6b, UTR6c, UTR6d, UTR6e - LOCALITATEA CIUCULESTI 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR6a, UTR6b, UTR6c, UTR6d, UTR6e se afla in centru teritoriului adminstrativ al comunei 
Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR6a, UTR6b, UTR6c, UTR6d, UTR6e cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANTA 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
GC – ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR7a, UTR7b - LOCALITATEA COLESENI 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR7a, UTR7b se afla in centru teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea 
dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR7a, UTR7b cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR8a, UTR8b, UTR8c, UTR8d, UTR8e - LOCALITATEA DOGARESTI 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR8a, UTR8b, UTR8c, UTR8d, UTR8e se afla partea vestica teritoriului adminstrativ al comunei 
Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR8a, UTR8b, UTR8c, UTR8d, UTR8e cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede - amplasarea fântânii la 
cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau deseuri animale, cotete 
etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR9a, UTR9b, UTR9c, UTR9d, UTR9e, UTR9f, UTR9g, UTR9h, UTR9i, 
UTR9j - LOCALITATEA FERESTI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR9a, UTR9b, UTR9c, UTR9d, UTR9e, UTR9f, UTR9g, UTR9h, UTR9i, UTR9j  se afla partea 
sudica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR9a, UTR9b, UTR9c, UTR9d, UTR9e, UTR9f, UTR9g, UTR9h, UTR9i, UTR9j  cuprind urmatoarele 
subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
 - amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
 - îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR10a, UTR10b, UTR10c, UTR10d, UTR10e, UTR10f, UTR10g, UTR10h, 
UTR10i, UTR10j - LOCALITATEA FLORESTI 

 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR10a, UTR10b, UTR10c, UTR10d, UTR10e, UTR10f, UTR10g, UTR10h, UTR10i, UTR10j  se afla 
partea nord vestica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind 
cea rezidentiala 
 

UTR10a, UTR10b, UTR10c, UTR10d, UTR10e, UTR10f, UTR10g, UTR10h, UTR10i, UTR10j  cuprind 
urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – ZONĂ SPAŢII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale;  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
 - amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR11a - LOCALITATEA GURA IZBITEI 
 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR 11a se afla partea centrala a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea 
dominanta fiind cea rezidentiala 

   
Utr 11a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTARI DE INTERES PUBLIC 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR12a, UTR12b - LOCALITATEA HELESTI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR12a, UTR12b se afla in partea nord vestica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, 
functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR12a, UTR12b cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR13a, UTR13b, UTR13c, UTR13d, UTR13e, UTR13f - LOCALITATEA 
IZBICIOARA 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR13a, UTR13b, UTR13c, UTR13d, UTR13e, UTR13f se afla in partea de centru a teritoriului 
adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR13a, UTR13b, UTR13c, UTR13d, UTR13e, UTR13f cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR14a - LOCALITATEA IZBITA 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR 14a se afla centrul teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind 
cea rezidentiala 

   
Utr 14a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTARI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTARI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII 
ZP – ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
GC – ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR15a - LOCALITATEA JURCUIESTI 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR15a se afla partea nordica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea 
dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR15a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat ; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
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UTR16a, UTR16b - LOCALITATEA LUPULESTI 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR16a, UTR16b se afla partea centrala a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, 
functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR16a, UTR16b cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE  
TE – ZONA CONSTRUCTIILOR AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO EDILITARE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat ; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR17a, UTR17b, UTR17c, UTR17d, UTR17e - LOCALITATEA MAGURA 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR17a, UTR17b, UTR17c, UTR17d, UTR17e se afla partea centrala a teritoriului adminstrativ al 
comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR17a, UTR17b, UTR17c, UTR17d, UTR17e cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR18a, UTR18b, UTR18c, UTR18d, UTR18e, UTR18f, UTR18g, UTR18h - 
LOCALITATEA MUNTARI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR18a, UTR18b, UTR18c, UTR18d, UTR18e, UTR18f, UTR18g, UTR18h se afla partea nord 
vestica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea 
rezidentiala 
 

UTR18a, UTR18b, UTR18c, UTR18d, UTR18e, UTR18f, UTR18g, UTR18h cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
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UTR19a, UTR19b, UTR19c, UTR19d, UTR19e, UTR19f, UTR19g - 
LOCALITATEA PETRENI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR19a, UTR19b, UTR19c, UTR19d, UTR19e, UTR19f, UTR19g se afla partea nord vestica a 
teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR19a, UTR19b, UTR19c, UTR19d, UTR19e, UTR19f, UTR19g cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR20a, UTR20b, UTR20c, UTR20d, UTR20e, UTR20f, UTR20g, UTR20h, 
UTR20i, UTR20j - LOCALITATEA POIANA 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR20a, UTR20b, UTR20c, UTR20d, UTR20e, UTR20f, UTR20g, UTR20h, UTR20i, UTR20j se afla 
partea nordica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea 
rezidentiala 
 

UTR20a, UTR20b, UTR20c, UTR20d, UTR20e, UTR20f, UTR20g, UTR20h, UTR20i, UTR20j cuprind 
urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale;  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR21a, UTR21b - LOCALITATEA POIENI 
 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR21a, UTR21b se afla partea sud estica a teritoriului adiminstrativ al comunei Bucium, 
functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 

   
UTR21a, UTR21b cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTARI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTARI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
GC – ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR22a, UTR22b, UTR22c, UTR22d - LOCALITATEA STILNISOARA 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR22a, UTR22b, UTR22c, UTR22d se afla partea nordica a teritoriului adminstrativ al comunei 
Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR22a, UTR22b, UTR22c, UTR22d cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii  si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR23a - LOCALITATEA VILCEA 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR23a se afla centrul teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind 
cea rezidentiala 
 

UTR23a cuprinde urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, deposit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR24a, UTR24b, UTR24c - LOCALITATEA VALEA ABRUZEL 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR24a, UTR24b, UTR24c se afla partea vestica a teritoriului adminstrativ al comunei Bucium, 
functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR24a, UTR24b, UTR24c cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, deposit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR25a, UTR25b, UTR25c, UTR25d - LOCALITATEA VALEA ALBA 
 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR25a, UTR25b, UTR25c, UTR25d se afla partea estica a teritoriului adminstrativ al comunei 
Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 

   
UTR25a, UTR25b, UTR25c, UTR25d cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
SP – ZONA SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Functiunile prezente in cadrul acestei zone prezinta o pondere echilibrata intre servicii (dotari turistice, comert 
alimentar, nealimentar), administratie (posta), cultura (camin cultural), culte (biserica ortodoxa), invatamant 
(scoala generala), zona de locuinte individuale, spatii verzi. 
Aceasta zona se dezvolta de o parte si de alta a drumului judetean DJ 107I, fiind reprezentata grafic pe 
plansa 2-9 Reglementari urbanistice – Zonificare.  
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii.  
Prevederile regulamentului sustin evolutia zonelor rezidentiale prin, incurajarea reabilitarii locuintelor 
existente, a extinderii zonei de locuinte pe terenurile libere si prin  acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a 
functiunilor complementare asociate locuirii. 
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UTR26a, UTR26b, UTR26c,  UTR26d, UTR26e, UTR26f - LOCALITATEA 
VALEA CERBULUI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR26a, UTR26b, UTR26c,  UTR26d, UTR26e, UTR26f se afla partea sud vestica a teritoriului 
adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR26a, UTR26b, UTR26c,  UTR26d, UTR26e, UTR26f cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TE – ZONA CONSTRUCTIILOR AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO EDILITARE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale; 
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, deposit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR27a, UTR27b, UTR27c,  UTR27d, UTR27e, UTR27f, UTR27g, UTR27h,  
UTR27i, UTR27j, UTR27k, UTR27l, UTR27m, UTR27n - LOCALITATEA 
VALEA NEGRILESEI 

 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR27a, UTR27b, UTR27c,  UTR27d, UTR27e, UTR27f, UTR27g, UTR27h,  UTR27i, UTR27j, 
UTR27k, UTR27l,  UTR27m, UTR27n, UTR27o se afla partea sud estica a teritoriului adminstrativ 
al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR27a, UTR27b, UTR27c,  UTR27d, UTR27e, UTR27f, UTR27g, UTR27h,  UTR27i, UTR27j, UTR27k, 
UTR27l,  UTR27m, UTR27n, UTR27o cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
SP – SPATII PLANTATE 
TE – ZONA CONSTRUCTIILOR AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO EDILITARE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR28a, UTR28b, UTR28c,  UTR28d, UTR28e - LOCALITATEA VALEA 
POIENII 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR28a, UTR28b, UTR28c,  UTR28d, UTR28e se afla partea sudica a teritoriului adminstrativ al 
comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR28a, UTR28b, UTR28c,  UTR28d, UTR28e cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANTA 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
 - amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR29a, UTR29b, UTR29c, UTR29d, UTR29e, UTR29f - LOCALITATEA 
VALEA SESII 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR29a, UTR29b, UTR29c, UTR29d, UTR29e, UTR29f se afla partea nordica a teritoriului 
adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR29a, UTR29b, UTR29c,  UTR29d, UTR29e, UTR29f cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANTA 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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UTR30a, UTR30b, UTR30c, UTR30d, UTR30e, UTR30f - LOCALITATEA 
VALENI 

 
 
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
UTR30a, UTR30b, UTR30c, UTR30d, UTR30e, UTR30f se afla partea sudica a teritoriului 
adminstrativ al comunei Bucium, functiunea dominanta fiind cea rezidentiala 
 

UTR30a, UTR30b, UTR30c, UTR30d, UTR30e, UTR30f cuprind urmatoarele subzone: 
 

L – LOCUINTE INDIVIDUALE 
SP – SPATII PLANTATE 
TH – APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA 
 

 
Prevederile regulamentului sustin evolutia ipotetica a localitatii prin incurajarea, protejarea si imbunatatirea 
functiei rezidentiale in acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite, a noi locuinte individuale  
- acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii si descurajarea 
amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia. 
 
In conditiile asigurarii în sistem local a alimentarii cu apa si canalizare, „normele de igiena si recomandari 
privind mediul de viata al populatiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 119/2014), prevede: 
- amplasarea fântânii la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau 
deseuri animale, cotete etc. în jurul fântânii, trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în panta, 
cimentat sau pavat ; 
- îndepartarea apelor uzate provenind de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin 
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform 
normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. 
- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cotete, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) si 
amplasarea lor în acord cu cele aratate de mai sus. 

 
In zonele cu interdictie temporara este permisa construirea numai dupa elaborarea unor documentatii, studii 
de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire. 
 
Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea 
utilitatilor si cailor de comunicatii. 
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C. REGULAMENT ZONE FUNCTIONALE 

 
L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

 

Lc – LOCUINŢE COLECTIVE 

 
Lv – CASE DE VACANTA 

 

ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 

 

ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI  SERVICII 

 
ZP – ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE  PATRIMONIU 

 
SP – ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT 

 
GC – GOSPODARIE COMUNALA – CIMITIRE 

 

TE – ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 

 

TH – ZONA APE 

 

Cr – ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 

 
TRi – TERENURI CU RISCURI NATURALE – INUNDATII 

 

Tre – TERENURI CU RISCURI NATURALE – EROZIUNI DE MALURI 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- Locuinţe; 
- Locuinţe care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 
- Sedii ale unor firme, consultanţă în diferite, domenii şi alte servicii profesionale; 
- Agropensiuni, pensiuni; 
- Case de vacanţă; 
- Spaţii verzi amenjate, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii, plantaţii de protecţie; 
- Amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje; 
- Anexe gospodăreşti; 
- Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; 
- Chioscuri pentru difuzarea presei. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- Se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni din categoria utilizărilor admise; 
- Pentru autorizarea unor construcţii de spaţii comerciale sau alimentaţie publică este necesara 
întocmirea unui plan urbanistic zonal; 
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 
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- Construcţii aferente lucrărilor edilitare, modernizarea celor existente, cu condiţia integrării corecte în 
spaţiul construit existent; 
- Parcaje şi garaje pe fiecare parcelă, corect integrate în spaţiul construit. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- Depozitare en-gros; 
- Staţii de întreţinere auto; 
- Curăţătorii chimice; 
- Depozitari de materiale refolosibile; 
- Platforme de precolectare a deşeurilor; 
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 
- 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 
împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI) 

- Se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 1000 mp şi un front la stradă de minim 
20,00 m. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Fiecare clădire va fi amplasată la limita aliniamentului sau retrasă fată de acesta, după cum urmează: 

- În cazul zonelor construite compact, fiecare construcţie va fi amplasată obligatoriu in aliniament cu 
clădirile existente; 
- Retragerea minima fata de aliniament a construcţiilor amplasate la drumul judeţean va fi de de 
minim 10 m din axul drumului judeţean iar în limita a 20 m din ax se vor respecta condiţiile impuse 
prin avizul administratorului drumului; 
- În cazul străzilor cu fronturi retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 4.00 
metri. 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂDE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta prevederile codului civil privind vederea spre proprietatea vecină şi picătură 
streaşinii (se va respecta servitutea de vedere care constă in interdictia de a deschide ferestre de 
vedere, balcoane, etc. spre proprietatea învecinată, mai aproape de 2.00 metri); 
- Distanţa între faţada nevitrată a construcţiei şi limita laterală a parcelei va fi de 0.60m (pentru 
întreţinere şi intervenţie) respectând în acelaşi timp condiţia ca distanţa de la aceasta şi faţada vitrată 
a construcţiei alăturate să fie egală cu înălţimea la streaşina; 
- Locuinţele cuplate vor respecta retragerea de minim 3 m faţă de cealaltă limita laterală a parcelei; 
- Pentru situaţii particulare care solicită derogări de la reglementările privind retragerile faţă de limitele 
laterale şi posterioare se vor întocmi planuri urbanistice de detaliu; 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri; 
- Clădirile se pot alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, cu 
respectarea prevederilor legale privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

- În cadrul aceleaşi parcele pot fi autorizate construcţii cu funcţiuni complementare ce păstrează între 
ele o distanţă egală cu ½ din înălţimea construcţiilor, dar nu mai puţin de 3m. 
Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic de detaliu sau zonal aprobat 
conform legii. 
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- La anexele cu calcan este permisa alipirea unei alte constructii cu functiune compatibila. 
 

ARTICOLUL 8 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 
- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 

 

ARTICOLUL 9 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică. 
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa 
dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 

 

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Stationarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

ARTICOLUL 11 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Înălţimea maximă admisibilă este de 10m, regimul maxim de înălţime este S+P+1(M). 
 

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Se vor respecta prevederile cuprinse în capitolul A, subcapitolul 7 privind regulile pentru încadrarea 
construcţiilor în specificul arhitectural local. 
Se recomanda, atat pentru intretinerea constructiilor vechi cat si pentru realizarea de constructii noi, 
folosirea de materiale naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmentii naturali pentru var. 
Daca acest lucru nu este in totalitate posibil, atunci se recomanda folosirea de materiale moderne, dar 
cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Se recomanda realizarea de  acoperisuri cu panta  medie 45 grade (plus/minus 10 grade). 
Nu se vor combina numeroase materiale sau culori pe aceeasi fatada. 
Se interzice folosirea tâmplăriei care modifică caracteristicile faţadelor. 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Pentru construcţiile anexe 
nu e permisă folosirea prefabricatelor din beton armat aparent sau construcţii metalice aparente. 

 

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate locuinţele vor fi racordate la reţeaua de electricitate. 
- Dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare va respecta propunerile din Memoriul General şi din plansele 
de echipare edilitară. 

 

ARTICOLUL 14 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
- Se vor păstra spaţiile libere şi plantate din interiorul parcelelor în concordanţă cu imaginea peisajului 
natural existent constituit. 
- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu iarba şi plantat cu 
arbori. 
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii existenţi având peste 4.0 
metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm. iar în cazul tăierii unui arbore se vor plantă în schimb 
alţi 3 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate. 
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase. 

 

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI 
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Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând forma, cromatica şi materialele conforme 
cu tradiţia locală. 
Împrejmuirile realizate pe aliniament vor respecta modul tradiţional de realizare privind materialul 
folosit – preponderent lemn.  
Tipologia traditionala de împrejmuire a zonei, permite atat varianta opaca de imprejmuire, cat si 
variante semitransparente sau transparente. 
Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului, pot avea aceleasi valente. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor catre domeniul public = 2 m. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor pe limitele laterale si spatele lotului = 1.8 m. 

 
ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

P.O.T.maxim 30% 
  

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
C.U.T. maxim 0.9 
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Lc – LOCUINŢE COLECTIVE 
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
- Locuinţe colective;  
- Sedii ale unor firme, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 
- Spaţii verzi amenjate, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii, plantaţii; 
- Amenajări aferente locuinţelor: cai de acces carosabile şi pietonale, parcaje; 
- Garaje; 
- Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRII 
- Construcţii aferente lucrărilor edilitare, modernizarea celor existente, cu condiţia integrării corecte în 
spaţiul construit, existent; 
- Parcaje. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- Depozitare en-gros; 
- Staţii de întreţinere auto; 
- Curăţătorii chimice; 
- Depozitari de materiale refolosibile; 
- Platforme de precolectare a deşeurilor; 
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 
- 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 
împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI) 

- Terenul minim este de 500 mp, cu un front la strada de minim 15.00 m. 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
- Se va păstra aliniamentul construcţiilor învecinate dar nu mai putin de 4.00 metri. 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta prevederile codului civil privind vederea spre proprietatea vecină şi picătură 
streaşinii; 
- Retragerea faţă de limitele laterale şi posterioara a parcelei va fi cel puţin egală cu înălţimea clădirii. 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

- În cadrul aceleaşi parcele pot fi autorizate construcţii cu funcţiuni complementare ce păstrează între 
ele o distanţă egală cu ½ din înălţimea construcţiilor, dar nu mai puţin de 3m. 
Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic de detaliu sau zonal  aprobat 
conform legii. 
- Între fatade distanta va fi egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la 
jumatate in cazul in care pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii. 

 

ARTICOLUL 8 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 
- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 
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ARTICOLUL 9 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică. 
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa 
dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 

 

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Stationarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

ARTICOLUL 11 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Înaltimea maximă este 12m şi regimul maxim de înaltime S+P+2. 

 

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
- Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
- Faţadele clădirilor vor avea culori pastelate. Se interzic culorile stridente. 

 

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la reţeaua de electricitate. 
- Dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare va respecta propunerile din Memoriul General şi din plansele 
de echipare edilitară. 

 

ARTICOLUL 14 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
- Se vor păstra spaţiile libere şi plantate din interiorul parcelelor în concordanţă cu imaginea peisajului 
natural existent constituit. 
- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu iarba şi plantat cu 
arbori. 
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii existenţi având peste 4.0 
metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm. iar în cazul tăierii unui arbore se vor plantă în schimb 
alţi 3 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate. 
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase. 

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

P.O.T.maxim 40% 
  

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
C.U.T. maxim 1.6 
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Lv – CASE DE VACANTA 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- Case de vacanţă; 
- Locuinţe; 
- Agropensiuni, pensiuni; 
- Spaţii verzi amenjate, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii, plantaţii de protecţie; 
- Amenajări aferente caselor de vacanţă: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje; 
- Anexe gospodăreşti; 
- Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- Se permite conversia în alte funcţiuni din categoria utilizărilor admise; 
- Pentru autorizarea unor construcţii de spaţii comerciale sau alimentaţie publică este necesara 
întocmirea unui plan urbanistic zonal; 
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 
- Construcţii aferente lucrărilor edilitare, modernizarea celor existente, cu condiţia 
integrării corecte în spaţiul construit existent; 
- Parcaje şi garaje pe fiecare parcelă, corect integrate în spaţiul construit. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- Depozitare en-gros; 
- Staţii de întreţinere auto; 
- Curăţătorii chimice; 
- Depozitari de materiale refolosibile; 
- Platforme de precolectare a deşeurilor; 
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 
- 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 
împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice; 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI) 

- Se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 1000 mp şi un front la stradă de minim 
20,00 m. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Fiecare clădire va fi amplasată la limita aliniamentului sau retrasă fată de acesta, după cum urmează: 
- În cazul zonelor construite compact, fiecare construcţie va fi amplasată obligatoriu in aliniament cu 
clădirile existente; 
- Retragerea minima fata de aliniament a construcţiilor amplasate la drumul judeţean va fi de de minim 
10 m din axul drumului judeţean iar în limita a 20 m din ax se vor respecta condiţiile impuse prin avizul 
administratorului drumului; 
- În cazul străzilor cu fronturi retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 4.00 
metri. 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂDE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta prevederile codului civil privind vederea spre proprietatea vecină şi picătură 
streaşinii (se va respecta servitutea de vedere care constă in interdictia de a deschide ferestre de 
vedere, balcoane, etc. spre proprietatea învecinată, mai aproape de 2.00 metri); 
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- Distanţa între faţada nevitrată a construcţiei şi limita laterală a parcelei va fi de 0.60m (pentru 
întreţinere şi intervenţie) respectând în acelaşi timp condiţia ca distanţa de la aceasta şi faţada vitrată 
a construcţiei alăturate să fie egală cu înălţimea la streaşina; 
- Locuinţele cuplate vor respecta retragerea de minim 3 m faţă de cealaltă limita laterală a parcelei; 
- Pentru situaţii particulare care solicită derogări de la reglementările privind retragerile faţă de limitele 
laterale şi posterioare se vor întocmi planuri urbanistice de detaliu; 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri; 
- Clădirile se pot alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, cu 
respectarea prevederilor legale privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ 

- În cadrul aceleaşi parcele pot fi autorizate construcţii cu funcţiuni complementare ce păstrează între 
ele o distanţă egală cu ½ din înălţimea construcţiilor, dar nu mai puţin de 3m. 
Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic de detaliu sau zonal  aprobat 
conform legii. 
- La anexele cu calcan este permisa alipirea unei alte constructii cu functiune compatibila. 

 

ARTICOLUL 8 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 
- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 

 

ARTICOLUL 9 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică. 
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; 
distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 

 

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Stationarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

 

ARTICOLUL 11 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Înălţimea maximă admisibilă este de 10m, regimul maxim de înălţime este S+P+1(M). 

 

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Se vor respecta prevederile cuprinse în capitolul A, subcapitolul 7 privind regulile pentru încadrarea 
construcţiilor în specificul arhitectural local. 
Se recomanda, atat pentru intretinerea constructiilor vechi cat si pentru realizarea de constructii noi, 
folosirea de materiale naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmentii naturali pentru var. 
Daca acest lucru nu este in totalitate posibil, atunci se recomanda folosirea de materiale moderne, dar 
cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Se recomanda realizarea de  acoperisuri cu panta  medie 45 grade (plus/minus 10 grade). 
Nu se vor combina numeroase materiale sau culori pe aceeasi fatada. 
Se interzice folosirea tâmplăriei care modifică caracteristicile faţadelor. 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Pentru construcţile anexe 
nu e permisă folosirea prefabricatelor din beton armat aparent sau construcţii metalice aparente. 
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ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate locuinţele vor fi racordate la reţeaua de electricitate. 
- Dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare va respecta propunerile din Memoriul General şi din plansele 
de echipare edilitară. 

 

ARTICOLUL 14 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
- Se vor păstra spaţiile libere şi plantate din interiorul parcelelor în concordanţă cu imaginea peisajului 
natural existent constituit. 
- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu iarba şi plantat cu 
arbori. 
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii existenţi având peste 4.0 
metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm. iar în cazul tăierii unui arbore se vor plantă în schimb 
alţi 3 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate. 
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase. 

 

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI 
Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând forma, cromatica şi materialele conforme 
cu tradiţia locală. 
Împrejmuirile realizate pe aliniament vor respecta modul tradiţional de realizare privind materialul 
folosit – preponderent lemn.  
Tipologia traditionala de împrejmuire a zonei, permite atat varianta opaca de imprejmuire, cat si 
variante semitransparente sau transparente. 
Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului, pot avea aceleasi valente. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor catre domeniul public = 2 m. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor pe limitele laterale si spatele lotului = 1.8 m. 

 
ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

P.O.T.maxim 30% 
 

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
C.U.T. maxim 0.9 
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ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
- Instituţii, servicii şi echipamente publice, cum ar fi: 
- Unităţi de învăţământ (scoală, grădiniţă, etc); 
- Unităţi sanitare (dispensar uman, etc); 
- Unităţi de cultură (spaţii expoziţionale, muzeu, bibliotecă, etc); 
- Unităţi de culte (biserici de diverse rituri); 
- Unităţi administrative (primărie, poliţie, etc); 
- Sedii ale unor firme, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 
- Servicii sociale; 
- Sedii ale unor organizaţii politice; 
- Sport şi recreere în spaţii acoperite (săli de sport); 
- Spaţii verzi amenjate, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii, plantaţii; 
- Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- Se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni din categoria utilizărilor admise; 
- Construcţii aferente lucrărilor edilitare, modernizarea celor existente, cu condiţia integrării corecte în 
spaţiul construit, existent; 
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 
- Parcaje şi garaje pentru instituţiile şi serviciile de interes general, corect integrate în spaţiul construit. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- Depozitare en-gros; 
- Staţii de întreţinere auto; 
- Curăţătorii chimice; 
- Depozitari de materiale refolosibile; 
- Platforme de precolectare a deşeurilor; 
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 
- 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 
împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI) 

- Pentru construcţiile publice dispuse izolat, terenul minim este de 1500 mp, cu un front la strada de 
minim 25.00 m. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Fiecare clădire va fi amplasată la limita aliniamentului sau retrasă fată de acesta, după cum urmează: 
- În cazul zonelor construite compact, fiecare construcţie va fi amplasată obligatoriu in 
aliniament cu clădirile existente; 
- Retragerea minima fata de aliniament a construcţiilor amplasate la drumul judeţean va fi de de minim 
10 m din axul drumului judeţean iar în limita a 20 m din ax se vor respecta condiţiile impuse prin avizul 
administratorului drumului; 
- În cazul străzilor cu fronturi retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 4.00 
metri. 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
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- Se vor respecta prevederile codului civil privind vederea spre proprietatea vecină şi picătură 
streaşinii (se va respecta servitutea de vedere care constă in interdictia de a deschide ferestre de 
vedere, balcoane, etc. spre proprietatea învecinată, mai aproape de 2.00 metri); 
- Distanţa între faţada nevitrată a construcţiei şi limita laterală a parcelei va fi de 0.60m (pentru 
întreţinere şi intervenţie) respectând în acelaşi timp condiţia ca distanţa de la aceasta şi faţada vitrată 
a construcţiei alăturate să fie egală cu înălţimea la streaşina; 
- Pentru situaţii particulare care solicită derogări de la reglementările privind retragerile faţă de limitele 
laterale şi posterioare se vor întocmi planuri urbanistice de detaliu. 
- În cazul constructiilor cu regim de construire cuplat se va respecta retragerea de minim 3 m faţă de 
cealaltă limita laterală a parcelei; 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona 
dotărilor şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea 
noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea 
la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri. 
- Distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 
metri. 
- Clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita 
de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi. 
- Clădirile se pot alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, cu 
respectarea prevederilor legale privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ 

- În cadrul aceleaşi parcele pot fi autorizate construcţii cu funcţiuni complementare ce păstrează între 
ele o distanţă egală cu ½ din înălţimea construcţiilor, dar nu mai puţin de 3m. 
Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic de detaliu sau zonal  aprobat 
conform legii. 

 

ARTICOLUL 8 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 
- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 

 

ARTICOLUL 9- CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică. 
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa 
dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 
- Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în 
timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. 
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate 
sau cu dificultăţi de deplasare. 

 

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Stationarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

ARTICOLUL 11 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12m la cornişă; regimul de înălţime 
maxim propus este S+P+1+M. 

 

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Se vor respecta prevederile cuprinse în capitolul A, subcapitolul 7 privind regulile pentru încadrarea 
construcţiilor în specificul arhitectural local. 
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Se recomanda, atat pentru intretinerea constructiilor vechi cat si pentru realizarea de constructii noi, 
folosirea de materiale naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmentii naturali pentru var. 
Daca acest lucru nu este in totalitate posibil, atunci se recomanda folosirea de materiale moderne, dar 
cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Se recomanda realizarea de  acoperisuri cu panta  medie 45 grade (plus/minus 10 grade). 
Nu se vor combina numeroase materiale sau culori pe aceeasi fatada. 
Se interzice folosirea tâmplăriei care modifică caracteristicile faţadelor. 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Pentru construcţile anexe 
nu e permisă folosirea prefabricatelor din beton armat aparent sau construcţii metalice aparente. 

 

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la reţeaua de electricitate. 
- Dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare va respecta propunerile din Memoriul General şi din plansele 
de echipare edilitară. 

 

ARTICOLUL 14 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
- Se vor păstra spaţiile libere şi plantate din interiorul parcelelor în concordanţă cu imaginea peisajului 
natural existent constituit. 
- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi  plantat 
cu arbori. 
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii existenţi având peste 4.0 
metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm. iar în cazul tăierii unui arbore se vor plantă în schimb 
alţi 3 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate. 
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase. 

 

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI 
Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând forma, cromatica şi materialele conforme 
cu tradiţia locală. 
Împrejmuirile realizate pe aliniament vor respecta modul tradiţional de realizare privind materialul 
folosit – preponderent lemn.  
Tipologia traditionala de împrejmuire a zonei, permite atat varianta opaca de imprejmuire, cat si 
variante semitransparente sau transparente. 
Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului, pot avea aceleasi valente. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor catre domeniul public = 2 m. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor pe limitele laterale si spatele lotului = 1.8 m. 

 

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
P.O.T.maxim 40% 

  

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
C.U.T. maxim 1.6 
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ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
- Sedii ale unor firme, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 
- Servicii sociale; 
- Sedii ale unor organizaţii politice; 
- Comerţ alimentar, nealimentar; 
- Pensiuni, centru de informare turistică; 
- Restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc; 
- Locuinţe care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 
- Sport şi recreere în spaţii acoperite (săli de sport); 
- Spaţii verzi amenjate, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii, plantaţii; 
- Amenajări aferente: cai de acces carosabile şi pietonale, parcaje; 
- Garaje; 
- Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; 
- Chioşcuri pentru difuzarea presei. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- Se permite conversia  în alte funcţiuni din categoria utilizărilor admise; 
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţa mai mică 
de 100 metri de biserici şi unităţi de învăţământ; 
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 
- Construcţii aferente lucrărilor edilitare, modernizarea celor existente, cu condiţia integrării corecte în 
spaţiul construit, existent; 
- Parcaje şi garaje pe fiecare parcelă, corect integrate în spaţiul construit si dimensionate 
corespunzator funcţiunii. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- Depozitare en-gros; 
- Staţii de întreţinere auto 
- Curăţătorii chimice; 
- Depozitari de materiale refolosibile; 
- Platforme de precolectare a deşeurilor; 
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 
- 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 
împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI) 

- Se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 1000 mp şi un front la stradă de  minim 
20,00 m. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
Fiecare clădire va fi amplasată la limita aliniamentului sau retrasă fată de acesta, după cum urmează: 
- În cazul zonelor construite compact, fiecare construcţie va fi amplasată obligatoriu la aliniamentul 
clădirilor existente; 
- Retragerile fiecărei construcţii fată de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenta 
fronturilor stradale; 
- Aliniamentul minim al construcţiilor amplasate la drumul judeţean va fi de de minim 10 m din axul 
drumului judeţean iar în limita a 20 m din ax se vor respecta condiţiile impuse prin avizul 
administratorului drumului. 
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- În cazul străzilor cu fronturi retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 4.00 
metri. 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta prevederile codului civil privind vederea spre proprietatea vecină şi picătură 
streaşinii (se va respecta servitutea de vedere care constă in interdictia de a deschide ferestre de 
vedere, balcoane, etc. spre proprietatea învecinată, mai aproape de 2.00 metri); 
- Distanţa între faţada nevitrată a construcţiei şi limita laterală a parcelei va fi de 0.60m (pentru 
întreţinere şi intervenţie) respectând în acelaşi timp condiţia ca distanţa de la aceasta şi faţada vitrată 
a construcţiei alăturate să fie egală cu înălţimea la streaşina; 
- Pentru situaţii particulare care solicită derogări de la reglementările privind retragerile faţă de limitele 
laterale şi posterioare se vor întocmi planuri urbanistice de detaliu. 
- În cazul constructiilor cu regim de construire cuplat se va respecta retragerea de minim 3 m faţă de 
cealaltă limita laterală a parcelei; 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona 
dotărilor şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea 
noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea 
la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri. 
- Distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 
metri. 
- Clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita 
de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi. 
- Clădirile se pot alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, cu 
respectarea prevederilor legale privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ 

- În cadrul aceleaşi parcele pot fi autorizate construcţii cu funcţiuni complementare ce păstrează între 
ele o distanţă egală cu ½ din înălţimea construcţiilor, dar nu mai puţin de 3m. 
Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic de detaliu sau zonal  aprobat 
conform legii. 

 

ARTICOLUL 8 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 
- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel este permisă doar în condiţiile asigurării unei orientări 
corespunzătoare faţă de punctele cardinale în concordanţă cu funcţiunea şi a unei bune însoriri, 
corespunzător normelor sanitare. 

 

ARTICOLUL 9- CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
- Parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică. 
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa 
dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri. 
- Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în 
timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. 
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate 
sau cu dificultăţi de deplasare. 

 

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Stationarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

ARTICOLUL 11 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
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- înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12m la cornişă; regimul de înălţime 
maxim propus este S+P+1+M. 

 

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Se vor respecta prevederile cuprinse în capitolul A, subcapitolul 7 privind regulile pentru încadrarea 
construcţiilor în specificul arhitectural local. 
Se recomanda, atat pentru intretinerea constructiilor vechi cat si pentru realizarea de constructii noi, 
folosirea de materiale naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmentii naturali pentru var. 
Daca acest lucru nu este in totalitate posibil, atunci se recomanda folosirea de materiale moderne, dar 
cu finisaje care sa imite finisajele traditionale. 
Se recomanda realizarea de  acoperisuri cu panta  medie 45 grade (plus/minus 10 grade). 
Nu se vor combina numeroase materiale sau culori pe aceeasi fatada. 
Se interzice folosirea tâmplăriei care modifică caracteristicile faţadelor. 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de 
punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de 
interes). 
Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Pentru construcţile anexe 
nu e permisă folosirea prefabricatelor din beton armat aparent sau construcţii metalice aparente. 

 

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la reţeaua de electricitate. 
- Dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare va respecta propunerile din Memoriul General şi din plansele 
de echipare edilitară. 

 

ARTICOLUL 14 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
- Se vor păstra spaţiile libere şi plantate din interiorul parcelelor în concordanţă cu imaginea peisajului 
natural existent constituit. 
- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi  plantat 
cu arbori. 
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii existenţi având peste 4.0 
metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm. iar în cazul tăierii unui arbore se vor plantă în schimb 
alţi 3 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate. 
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase. 

 

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI 
Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând forma, cromatica şi materialele conforme 
cu tradiţia locală. 
Împrejmuirile realizate pe aliniament vor respecta modul tradiţional de realizare privind materialul 
folosit – preponderent lemn.  
Tipologia traditionala de împrejmuire a zonei, permite atat varianta opaca de imprejmuire, cat si 
variante semitransparente sau transparente. 
Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului, pot avea aceleasi valente. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor catre domeniul public = 2 m. 
Inaltime maxima a imprejmuirilor pe limitele laterale si spatele lotului = 1.8 m. 

 

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
P.O.T.maxim 40% 

  

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
C.U.T. maxim 1.6 
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ZP – ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 
 

 
Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau 
punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, in conditiile 
stabilite prin ordin al ministrului culturii 
 
 
În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice precum şi în zonele de protecţie ale acerstora, 
realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectivelor sau 
ansamblurilor protejate. Realizarea plantatiilor de arbori se face la o distanţă care să nu pună în pericol 
construcţia protejată, sub aspectul stabilităţii. 

 
Se interzice construirea deorice fel de construcţii şi amenajări care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală 
sau amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban existent sau 
afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 
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SP – ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT 

 
ARTICOLUL 1 - REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI  

- Perdelele de protecţie care se află de-a lungul apelor vor fi menţinute şi pe această zonă este 
interzisă amplasarea construcţiilor şi anexelor gospodăreşti; 
- Autorizatia de construire va contine obligatia amplasarii de spatii verzi si imprejmuiri conform 
articolelor 34 si 35 din Regulamentul general de urbanism; 
- Autorizarea de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in 
functie de destinatia si capacitatea constructiei; 
- In vecinatatea monumentelor istorice, in zonele de protectie ale acestora si in zonele protejate istoric, 
realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilitatii si punerii in valoare a 
obiectelor protejate; 
- La constructii de locuinte – vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire, dar 
nu mai putin de 2mp/locuitor; 
- La constructiile de cult se se vor prevedea spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de protectie, 
dimensionate in functie de amplasarea in localitate si de categoria de valoare; 
- La constructiile de turism si agrement – minim 25 % din suprafata terenului aferent. 
- La constructii comerciale – 5 % din suprafata totala a terenului. 
- La cimitire, unitati economice, agricole se vor prevedea obligatoriu spatii plantate cu rol de protectie 
pe parcela proprie. 
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GC - GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE 
 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
- cimitire şi clădiri anexă: 
- circulaţii carosabile; 
- parcaje; 
- circulaţii pietonale; 
- plantaţii; 
- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare; 
- construcţii aferente lucrărilor tehnico – edilitare. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- Se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitară – perdele de protecţie de 50.0 metri. 
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- Se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul 
acestora sau a celei perimetrale. 

 

ARTICOLUL 4 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
-  Este obligatorie asigurarea acceselor carosabile si pietonale la zona pentru cimitir. 

 

ARTICOLUL 5 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR 
- Parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice. 

 

ARTICOLUL 6 – REGULI GENERALE 
- Se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme; pentru construirea în zona de protecţie a 
cimitirelor se va obţine avizul instituţiilor abilitate. 
- Se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 mp.teren 
brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale. 
- Vor fi respectate prevederile Normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei asigurându-se 
intre morminte şi gard o distanţă de min. 3, 0m. 
- Se vor asigura circulaţiile carosabile şi pietonale în ponderea de circa 15% din suprafaţa totală a 
cimitirului. 
Autorizarea executarii constructiilor în subzonele aflate în imediata vecinatate a zonei pentru cimitire 
trebuie sa tina seama de distanta minima de protectie sanitara conform avizelor de la institutiile 
competente. 

 

ARTICOLUL 7 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Se vor asigura puncte de apă din reţea publică sau  în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va 
obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă; 
- Se va asigura un punct sanitar; 
- Se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri; 
- Se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice. 

 

ARTICOLUL 8 - SPAŢII PLANTATE 
- Se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 
5 % din suprafaţa totală a cimitirului. 

 

ARTICOLUL 9 – ÎMPREJMUIRI 
- Împrejmuirile spre strada vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit 
funcţiunii, având înălţimi de maxim 2 metri. 
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TE – ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-
EDILITARE 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

- Se vor autoriza doar acele construcţii ce pot fi racordate la reţelele edilitare publice existente la 
momentul emiterii autorizatiei de construire.  
- In cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care 
administrează resursele de apa. 
- Prin excepţie, autorizarea construcţiilor cu staţii de epurare proprii este permisă doar în situaţiile în 
care în zona nu există reţele de canalizare. Staţiile de epurare şi fosele septice vor fi pozate la o cota ce 
va permite racordarea lor ulterioară la reţelele publice. 
- Construirea de locuinţe, funcţiuni complementare (grajduri, spaţii cu altă destinaţie, prestări servicii, 
construcţii agricole, zone speciale, etc.) se poate autoriza şi prin realizarea unei alimentări cu apă şi/sau 
soluţii de canalizare în sistem local (staţii de epurare, fose septice) acolo unde lipsesc reţelele  edilitare 
publice.  Autorizarea acestor construcţii se va face în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 2 - PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE 
Magistralele de apă şi canalizare constituie proprietate publică. Retelele noi vor fi racordate la reţelele 
existente şi vor deveni proprietate publică. 
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TH – ZONA APE 

 
- Autorizarea executării construcţiilor pe ape, sau care au legătură cu apele se va face doar cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare (Legea 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare – Legea Apelor) şi 
executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării emise de Administraţia 
Naţională «Apele Române». Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza 
autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de Administraţia Naţională «Apele 
Române». 
- Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice judeţene, pe baza 
avizului organelor de specialitate ale admninistratiei publice. 
- Albia minora este suprafata de teren ocupata permanent sau temporar cu apa, care asigura curgerea 
nestingherita , din mal in mal a apelor la niveluri obisnuite. 
- Albia majora este portiunea de teren inundabila din valea naturala a unui curs de apa. 
- Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. Protecţia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă sunt acţiuni de interes general. 
- Dreptul de folosinţă cât şi obligaţiile corespunzătoare rezultate din protecţia şi conservarea resurselor de apă 
vor fi exercitate în conformitate cu Legea 107/8 octombrie 1996. 
- Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt 
supuse dispoziţiilor Legii 107, precum şi prevederilor din Convenţiile Internaţionale din care România este 
parte. 
- Sunt de asemenea supuse legii şi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu ele şi prin 
care direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităţii apelor ori regimului de 
curgere al acestora. 
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Cr – ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 

 
ARTICOLUL 1 – REGULI CU PRIVIRE LA CĂILE DE COMUNICAŢIE 

- Căile de comunicaţie rutieră cuprind întreaga reţea de străzi din intravilan aparţinând domeniului public 
(ampriza, fâşiile de siguranţă, fâşiile de protecţie), precum şi  parcaje publice. 
- Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor trebuie să respecte 
prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, 
conformarea volumetrică şi estetică. 
- Prin amplasare şi funcţionare construcţiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiilor pe căile rutiere 
în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. 
- Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 

- îmbunătăţirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreţinerea periodică a căii de rulare, a şanţurilor şi a lucrărilor de artă; 

- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmării: 
- categoria traseului carosabil; 
- zona funcţională pe care o străbate; 
- dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere; 
- realizarea fâşiilor de protecţie. 

- Parcajele se pot realiza numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
- Pentru construcţiile din zona căilor de comunicaţie vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol 
ornamental şi de protecţie. 
- Împrejmuirile realizate pe aliniament vor fi de preferinţă transparente. 

 

ARTICOLUL 2 – INTERDICTII PERMANENTE SAU TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- Se interzice a se realiza orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare 
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice şi vor 
prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranţă. 
- În zona de protecţie a drumurilor se poate construi doar după obţinerea avizelor de la autorităţile 
competente. 

TRi – TERENURI CU RISCURI NATURALE – INUNDATII 
 
Se interzice construirea pana la eliminarea riscurilor naturale – asanarea zonelor afectate, realizarea de diguri 
si zona plantate 

 
Tre – TERENURI CU RISCURI NATURALE – EROZIUNI DE MALURI 
 
Se interzice construirea pana la realizarea pana la eliminarea riscurilor naturale – prin realizarea lucrarilor de 
stabilizare a malurilor, impaduri si alte lucrari sp



  

RREEGGUULLAAMMEENNTT  LLOOCCAALL  DDEE  UURRBBAANNIISSMM  

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                    CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

79  

D. REGLEMENTARI PENTRU TERENURILE DIN EXTRAVILAN 
1 

ARTICOLUL 1 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor 
din Regulamentul general de urbanism; terenurile agricole din extravilan sunt evidenţiate în planşa de 
ÎNCADRARE ÎN TERITORIU, a Planului Urbanistic General. 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile din extravilanul localităţii sunt permise doar în 
condiţiile legii privind construcţiile din extravilan. 
Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului, delimitate potrivit legii, 
este interzisă. 
Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile haldelor existente este interzisa pana la ecologizarea lor. 
Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, comasarea 
suprafetelor de teren afectate de constructii, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole. 
Constructiile care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate in 
extravilan. In acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, 
avizate de organele de specialitate, privind protectia mediului inconjurator.  
 
In extravilan se pot autoriza anexe ale exploatatiilor agricole, construcţii situate în zone izolate în 
extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini 
agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare 
temporară pe timpul campaniilor agricole. 

 

ARTICOLUL 2  
Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în terenurile forestiere sunt permise în condiţiile legii. 
Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publica sau privata este interzisa, cu exceptia utilizarilor 
permise de Codul Silvic. 
Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I si II de calitate, pe cele amenajate cu 
îmbunatatiri funciare precum si plantate cu vii si livezi este interzisa. 
Exceptional, cu avizul organelor administractiei de stat specializate se pot autoriza numai constructiile 
necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice, precum si culturilor forestiere. La amplasarea acestor 
constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici forestiere. 

 
ARTICOLUL 3 
Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi ale cuvetelor lacurilor, 
precum şi în zonele de protecţie a platformelor meteorologice  precum şi cele şi inundabile sunt interzise. 

 
ARTICOLUL 4 
Autorizarea executării construcţiilor de orice fel pe terenurile ocupate şi/ sau destinate domeniului public 
aferent circulaţiilor rutiere este permisă doar pentru lucrările de construcţie, reparaţie, modernizări ale căilor 
de circulaţie.  
Se interzice amplasarea oricărei construcţii în zona de protecţie a drumului naţional 22 m din ax. 
În zona de siguranta si protectie a drumurilor este interzisa autorizarea urmatoarelor lucrari: 
- constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie sau exploatare impieteaza 
asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului sau prezinta riscuri de accidente. 

 
ARTICOLUL 5 
Pe terenurile neproductive sunt permise lucrări de îmbunătăţire funciară. 

 
ARTICOLUL 6 
Zonele de protectie sanitara cu regim sever al captarilor de apa se delimiteaza pe baza avizului organelor de 
specialitate conform H.G.nr.930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea 
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. 
 
Arh. Mirea Iulian 
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