


 i  l e g a l i  ��reglement







 

 

4 
 

 
Note: 
 
  1. Zona edificabilă (construibilă), respectiv retragerile minime de construire se vor raporta la suprafață de teren 

rezultată după excluderea suprafețelor rezervate drumurilor publice propuse prin PUZ “Coordonator Sector 6”. 
  
2. Indicatorii urbanistici: POT (procent de ocupare al terenului), procent spatiu verde minim pe teren natural (sol), 

necesar locuri de parcare sunt calculati raportați la suprafața terenului rezultată după excluderea suprafețelor rezervate 
drumurilor publice propuse prin PUZ “Coordonator Sector 6”.  

 
3. Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului, în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se 

înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanațe de minim 
4,50 metri făță de nivelul terenului. 

 
4. În categoria spațiilor verzi nu pot fi incluse dalele înierbate sau alte suprafețe cu o grosime a solului mai mica de 

0,60 m care nu permit plantarea arbuștilor. 
 

3.5. Utilitățile: 

• Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se va face din rețeaua publică de alimentare cu apă. 

• Apele uzate menajere vor fi colectate prin sistem local de canalizare și apoi vor fi evacuate în rețeaua publică de 
canalizare. 

• Apele pluviale de pe platformele betonate, după trecerea printr-un separator de hidrocarburi, vor fi colectate într-un 
bazin de retenție și apoi pompate în rețeaua publică. 

• Alimentarea cu energie electrică se va realiza din rețeaua de energie electrică din zonă. 

• Încălzirea imobilului se va face cu centrale termice cu combustibil gaz metan, care va produce agentul termic 
necesar încălzirii locuințelor.  

• Racordurile la rețelele tehnico-edilitare ale orașului se vor realiza conform studiilor de specialitate întocmite de firme 
autorizate, prin grija investitorului/beneficiarului. 

 
3.6. Protecţia mediului: 

Prin propunerea de mobilare urbană se va asigura o suprafață de 34,10% din suprafața terenului rezultat – 764,40 

mp destinată exclusiv amenajării spațiilor verzi, din care 30,13% - 675,60 mp, vor fi la sol, iar restul de 3,97% - 88,8 mp vor 
avea asigurată grosimea stratului vegetal de minim 0,60 metri, astfel încât să permita dezvoltarea vegetației de talia 
arbuștilor și condiții de drenare a accesului de umiditate.  

 Se vor identifica și păstra arborii/arbuștii protejați conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 
 Se va planta 1 arbore la 4 locuri de parcare (parcajele pot fi inconjurate de gard viu). 

 
Depozitarea deșeurilor menajere 

- se va rezolva în mod corespunzător colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor menajere. Acestea se vor 
colecta containerizat (prevederea Europubelelor)  și transportate periodic în zona special amenajată pentru depozitarea 
gunoiului din afara localității, în baza unui contract cu o societate specializată în domeniu.  

- depozitarea deșeurilor se va face controlat prin sisteme (recipienți) îngropate/semiîngropate pentru colectarea 
separată a deșeurilor. 

 
 
 
 






















