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PR. NR.             1200/3171 
 
DENUMIREA:  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA RUŞEŢU - JUDETUL BUZĂU 
 
FAZA:               P.U.G. - (cu introducere conditii Agentia de Mediu) 
 
 
 
 

R E G U L A M E N T 

AFERENT  PLANULUI  URBANISTIC GENERAL 
AL  COMUNEI  RUŞEŢU  

 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Rolul regulamentului local de urbanism  
1.1. Regulamentul de urbanism este o documentaţie de  urbanism cu  caracter de reglementare care 

cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe 
întreg teritoriul localităţii. 

1.2. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate a administraţiei publice locale şi 
se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obţinute, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.50/1991 (după aprobare, în  Regulament  se specifică numărul şi data aprobării). 

1.3. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat 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. 
 

2. Baza legală 
2.1. La  baza elaborării Regulamentului local de  urbanism  au stat   în  principal:  Legea  nr.  

50/1991   privind   autorizarea executării  construcţiilor  şi  unele  măsuri  pentru   realizarea locuinţelor 
(republicată), H.G.R. nr. 525/1996  pentru  aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Legea nr. 
350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, procedura  de  autorizare  şi  conţinutul 
documentaţiilor de urbanism, celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului. 

2.2. Regulamentul  local  de  urbanism  detaliază  prevederile Regulamentului  general de 
urbanism în conformitate cu  condiţiile specifice localităţii. 
 

3. Domeniul de aplicare 
  3.1. Planul urbanistic general 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 adminsitrativ   al  localităţii;  intravilanul  este  
format   din suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi amenajarilor  din localitate   şi   trupuri   
existente  în   cadrul   teritoriului adminstrativ. 

3.2. Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşa de PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI  
a Planului Urbanistic General, a fost marcat, după aprobare, pe teren prin borne, potrivit lucrării executate 
de S.C. GEO TEHNO CAD S.R.L.  
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Se anexează la documentaţie INVENTAR DE COORDONATE EXTINDERE INTRAVILAN 
PROPUS în sistem de proiecte STEREO 1970. 

3.3.  Zonificarea  funcţională a localităţii  s-a  stabilit  în funcţie de categoriile de activităţi pe care 
le cuprinde comuna şi de ponderea acestora  în  teritoriu  asigurând  compatibilitatea funcţiunilor conform 
prevederilor art. 14 din Regulamentul  General de  Urbanism  şi  este  evidenţiat în  planşa  de  
REGLEMENTARI  a Planului  Urbanistic  General. Conform acestei  zonificări se stabilesc în cadrul 
fiecărei zone funcţionale condiţiile de amplasare şi conformare a  construcţiilor, funcţionalitatea lor. 
 

II. 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. Construirea pe terenuri agricole din extravilan 
Autorizarea  executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole 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. Construirea pe terenuri agricole din intravilan 
Autorizarea   executării  construcţiilor   pe   terenurile agricole  din  intravilan este permisă pentru  

toate  tipurile  de construcţii  şi amenajări specifice localitaţilor, cu  respectarea condiţiilor impuse de lege 
şi de prezentul regulament. 

De  asemenea,  autorizarea  prevăzută  la  alin.1  se  face  cu respectarea normelor stabilite de 
Consiliul local pentru  ocuparea raţională a terenurilor, în sensul valorificării zonelor  echipate cu reţele 
tehnico-edilitare. 

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

4.3. Construirea pe suprafeţe împădurite   
Autorizarea   executării  construcţiilor  şi  amenajărilor   pe terenuri   cu   destinaţie  forestieră  este  

interzisă.   În   mod exceptional,   cu  avizul  organelor  administratiei  publice   de specialitate,   se  pot  
autoriza  numai  construcţiile   necesare intreţinerii   pădurilor,  exploatărilor  silvice  şi  culturilor 
forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici 
din cultura forestieră. 

Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate  turismului vor  fi amplasate numai la liziera 
pădurii, cu avizul  conform  al Ministerului  Apelor,  Pădurilor  şi  Protecţiei  Mediului  şi  al Ministerului 
Turismului. 

 
4.4. Construirea în zone cu valoare peisagistică  şi  zone naturale protejate            
Autorizarea executării construcţiilor si amenajărilor, care prin  amplasament, funcţiune, volumetrie 

şi  aspect  arhitectural (conformare,  amplasare  goluri,  raporturi  plin-gol, materiale utilizate, paletă 
cromatică, etc.) depreciază valoarea peisajului, este  interzisă. 

Interdicţia se stabileşte în urma  studiilor de impact, conform Legii 137/95 privind protecţia 
mediului.  

4.5.  Construirea în zone protejate  
Zone protejate monumente istorice 
Zone cu valoare peisagistica  si  zone naturale protejate  
Zonele de protectie conform prevederii Legii Apelor nr.107/1996 
Construirea in aceste zone protejate se face cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare.  
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Zonele protejate au fost marcate pe planurile Reglementari si Servicii ale P.U.G.  
 

4.5.1. Zone cu monumente istorice 
Pe teritoriul administrativ al comunei pe Lista Monumentelor Istorice 2004 emisa de 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR, INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR 
ISTORICE sunt inscrise situri arheologice, asezari, necropole,  monumente de arhitectura. 

S-au identificat monumentele istorice si s-au materializat in planurile localitatilor (in limita 
suporturilor topografice ale planurilor) monumentele istorice a caror amplasamente sunt in intravilanul 
propus sau in imediata vecinatate a lor. 
 S-au intocmit planuri cu delimitarea zonelor de protectie a fiecarei pozitii inscrise pe lista 
monumentelor istorice (cu respectarea avizului 137/U/2009 emis de Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National). 

Construirea in zona de protectie se face numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor. 
Zona de protectie fata de obiectele cu valoare de patrimoniu, conform legislatiei in vigoare, 

se inscrie fata de monument sau sit in raza de:  
- in extravilan raza = 500 m 
- in intravilan mediu rural raza = 200 m 
 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor, care prin amplasament,  functiune, volumetrie 
si  aspect  arhitectural (conformare,  amplasare  goluri,  raporturi  plin-gol, materiale utilizate, palete 
cromatica, etc.) depreciaza valoarea peisajului, este  interzisa. Interdictia se stabileste in urma  studiilor  de 
impact, conform Legii 137/95 privind protectia mediului. 
 

4.5.2. Construirea in zone cu valoare peisagistica  si  zone naturale protejate (SCI si SPA) 
 
S-a materializat pe Planul de incadrare in teritoriu si pe Planul de reglementari si servicii sat 

Rusetu situl natural protejat al paraului Calmatui –Aria de protectie speciala avifaunistica SPA si 
Situl de importanta comunitara SCI Natura 2000, parte a retelei ecologice europene Natura 2000. 
Pentru delimitarea sitului s-au respectat coordonatele acestuia. 
-Sit de importanta comunitare SCI Natura 2000 S=1087,52 ha pe teritoriul administrativ al comunei 
din care 2,10 ha (1,68+0,2+0,07+0,15) in intravilan sat Rusetu: 

-S1=1,68 ha era cuprinsa in intravilanul existent ca teren neproductiv, propus a fi amenajat 
ca spatiu verde. 
-S2=0,2 ha cuprinsa in intravilanul existent ca spatiu verde. 
-S3=0,07 ha cuprinsa in intravilanul existent ca spatiu verde. 
-S4=0,15 ha cuprinsa in intravilanul propus ca spatiu verde cu vegetatie inalta. 

-Arii de Protectie Speciala Avifaunistice – SPA Natura 2000 S=1006,61 ha pe teritoriul 
administrativ al comunei Rusetu situate astfel: 
 -S=1006,46 ha in extravilan. 
 -S4=0,15 ha cuprinsa in intravilanul propus ca spatiu verde cu vegetatie inalta. 
 Pe o suprafata destul de mare cele doua arii protejate natural SCI Natura 2000 se suprapun. 

Din punct de vedere al protectiei mediului in zona de protectie a sitului se vor respecta 
reglementarile OUG 57/29.06.2007, din care mentionam: 
ART. 22 
 (1) Zonarea interna a ariilor naturale protejate de interes national se face prin planul de management, prin 
definirea si delimitarea, dupa caz, a: zonelor cu protectie stricta, zonelor de protectie integrala, zonelor-
tampon, zonelor de dezvoltare durabila a activitatilor umane. 



S.C. PROIECT BUZAU S.A. 
 
 

 4 

(2) Zonele cu protectie stricta sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanta stiintifica, ce 
cuprind zone salbatice în care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. 
(3) În zonele prevazute la alin. (2) se interzice desfasurarea oricaror activitati umane, cu exceptia 
activitatilor de cercetare, educatie si ecoturism, cu limitarile descrise în planurile de management. 
(4) Zonele de protectie integrala cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din 
interiorul ariilor naturale protejate. 
(5) În zonele prevazute la alin. (4) sunt interzise: 
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a 
terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare; 
b) activitatile de constructii-investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate 
si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau prevenirii 
unor calamitati naturale. 
 
ART. 23 
(1) În rezervatiile stiintifice sunt interzise orice activitati umane, cu exceptia activitatilor de cercetare, 
educatie si de ecoturism, cu limitarile descrise în planurile de management, cu acordul Academiei Romane 
si al administratorului. 
(2) În rezervatiile naturale nu sunt permise activitati de utilizare a resurselor naturale. Prin exceptie, sunt 
permise numai acele interventii care au drept scopuri protejarea si promovarea obiectivului pentru care au 
fost constituite si unele activitati de valorificare durabila a anumitor resurse naturale. 
 
ART. 28 
(1) Sunt interzise activitatile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinatatea acestora care pot 
sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor salbatice si habitatelor naturale pentru care au 
fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice. 
(2) Planurile si/sau proiectele publice ori private pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii 
evaluarii de mediu/evaluarii impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în cadrul unei arii 
naturale protejate, indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul ariei naturale protejate, si 
care, fie individual, fie împreuna cu alte planuri/proiecte, pot avea efecte negative semnificative asupra 
ariei naturale protejate, avându-se în vedere obiectivele de conservare. 
(3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele si/sau planurile prevazute la alin. (2) se emit 
numai daca proiectul/planul nu afecteaza în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective. 
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în cazul în care evaluarea de mediu/evaluarea impactului 
asupra mediului releva efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate si, în lipsa unor solutii 
alternative, proiectul/planul trebuie totusi realizat din considerente imperative de interes public major, 
inclusiv din ratiuni de ordin social sau economic, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite 
avizul de mediu/acordul de mediu numai dupa stabilirea masurilor compensatorii necesare pentru a proteja 
coerenta retelei nationale de arii naturale protejate sau cea globala a retelei "Natura 2000", în cazul 
siturilor de interes comunitar. 
 
ART. 29 
(1) Constructiile, dotarile si alte amenajari existente în perimetrul ariilor naturale protejate legal 
constituite, realizate din investitii publice pe terenuri ce apartin domeniului public, vor fi destinate, cu 
prioritate, activitatilor administrative si stiintifice ale celor care le asigura managementul, precum si altor 
activitati în legatura cu buna administrare. 
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(2) În toate situatiile în care managementul ariilor naturale protejate este realizat prin structuri proprii de 
administrare, acestea vor dispune de un sediu administrativ asigurat, cu prioritate dintre cele prevazute la 
alin. (1). 
(3) În ariile naturale protejate în care este permis ecoturismul, constructiile, dotarile si amenajarile 
prevazute la alin. (1) pot fi destinate si acestui scop, precum si activitatilor de educatie si instruire 
ecologica ce se organizeaza în cooperare cu autoritatile locale, institutiile de învatamânt si cu organizatiile 
neguvernamentale angajate în activitati de protectie si educatie ecologica. 

 
 4.5.3.  Zonele de protectie conform prevederii Legii Apelor nr.107/1996 
 S-au instituit zonele de protectie conform prevederii Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare, impunandu-se interdictii de construire. De asemenea in 
zonele de protectie ale paraului Calmatui si in zonele inundabile se vor impune restrictii de 
construire pana la luarea de masuri ce vor diminua pericolul de riscuri naturale pana la limita 
admisa in constructie. 

 
5.     Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea  interesului public  
5.1.  Zone expuse la riscuri naturale şi riscuri tehnologice 
În comuna Ruşeţu nu s-au identificat zone de riscuri naturale, în zona de câmpie terenul 

prezentând condiţii maxime de stabilitate fără fenomene de alunecare cu excepţia fenomenului de 
eroziune produs de râul Călmăţui. Pe teritoriul comunei nu există zone de băltire. Extinderea intravilanului 
în vecinătatea râului Călmăţui s-a facut cu păstrarea unei distanţe  minime de 50 m faţă de albia minoră. 

Autorizarea executării  construcţiilor  în  zonele  expuse  la riscuri naturale şi tehnologice,  precum  
şi  în zonele de servitute şi de protecţie ale  sistemelor de alimentare cu energie electrică, căi de  
comunicaţie  şi  altor  lucrări  de  infrastructură  este interzisă. 

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. 

5.2. Asigurarea echipării edilitare  
Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de 

echipare  edilitară  ce depăşesc  posibilităţile financiare şi tehnice ale  Administratiei Publice   Locale  ori  
investitorilor  interesaţi sau care   nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

5.3.  Asigurarea compatibilităţii functiunilor 
Autorizarea  executării  construcţiilor  se  face  cu  condiţia asigurării  compatibilităţii  dintre  

destinaţia  construcţiei  şi funcţiunea dominantă a zonei.   
 
5.4.  Procentul de ocupare al terenului  

           POT si CUT pentru constructiile noi variaza in functie de functionalitatea zonei in care se 
construieste, de vecinatatile amplasamentelor, de functiunea noilor investitii.                  
 Conform prevederilor legale Legea 50/1991 si H.G. 525/27.05.1996 se stabilesc urmatoarele valori 
pentru POT si CUT. 
5.4.1.  Zonele centrale POT max. 80%, CUT max. 3,3 
5.4.2.  Zone comerciale, prestari servicii POT max. 85%, CUT max. 2,5 
5.4.3.  Zone mixte (locuinte cu functiuni complementare)  POT max. 70%, CUT max. 2,1 

 pe terenul cu S < 700 mp. 
5.4.4.  Zona rurala  locuinte pe terenul S  > 700 mp   POT max. 30%, CUT max. 1,0. 
5.4.5.  Zona locuinte rezidentiale   POT max. 40%, CUT max. 1,5 
5.4.6. Zona dotari de interes general 
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             -  Constructii de invatamant  POT max. 25%,si 75% teren amenajat 
             -  Constructii culte, cultura  POT max. 25%,si 75% teren amenajat 
             -  Constructii de sanatate POT max. 20% 
5.4.7. Zone industriale  POT max. se stabileste prin studiul de fezabilitate 
5.4.8. Zona unitati agricole POT max. se stabileste prin studiul de fezabilitate 

Zone functionale pe localitati propuse in P.U.G. Planuri cu situatia propusa si reglementari. 
   

5.5.  Lucrări de utilitate publică  
Autorizarea  executării altor constructii pe terenuri  care  au fost  rezervate  în  planuri de 

amenajare  a  teritoriului  pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se  face pe baza documentaţiei de urbanism 

sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 
 

6.     Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
6.1.  Orientarea faţă de punctele cardinale  
Autorizarea  executării construcţiilor se face  cu  respectarea condiţiilor  şi  recomandărilor  de  

orientare  faţă  de  punctele cardinale  prevăzute  în  cap. IV  Prevederi  la  nivelul  zonelor funcţionale, 
din prezentul regulament. 

6.2.  Amplasare faţă de drumurile publice 
Amplasarea constructiilor va respecta zona de protectie a drumurilor in conformitate cu art. 47 din 

O.G.43/1997, republicata in 1998 cu toate completarile si modificarile ulterioare . 
Conform Legii nr.82 din aprilie 1998 (respectiv Ordonanta nr.43 din  august 1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, republicata si cu toate modificarile si completarile ulterioare) zonele  de protectie  
ale Drumurilor Nationale sunt fâsii de teren intre limita exterioara a zonei de siguranta si pânã la 22 m din 
ax . 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror 
construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 30,00 m de marginea 
îmbrăcămintei asfaltice în cazul drumurilor de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care 
generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, 
unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte 
obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice. 
 Amplasarea constructiilor la drumul judetean din intravilan va respecta ampriza minima de 24 m, 
respectiv L = 12 m ax DJ, si la 30 m la drumul national si judetean extravilan, respectiv L = 15 m din ax si 
22 m zona de protectie. 
 La drumurile comunale ampriza minima este de 20 m, respectiv L = 10 m din ax.  
 6.3.  Amplasarea faţă de aliniament 
           Se păstreaza in general aliniamentul existent pe strada respectivă.  
 Se pot autoriza retrageri sau inaintari fata de frontul construit existent cu pastrarea coerentei 
frontului stradal. 
 De asemenea se vor respecta in amplasarea constructiilor prevederile art.6.2. de mai sus. 
 

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. 
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7.     Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
7.1.  Accese carosabile   
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel  este  permisă  numai dacă  se 

asigură accese carosabile şi pietonale, direct sau prin servitute, potrivit importanţei şi destinaţiei 
construcţiei. 

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 
eliberate de  administratorul acestora. 

8.   Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară  
În  mediul  rural autorizarea  executării  construcţiilor  este permisă  şi  cu soluţii de echipare în 

sistem individual  care  să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. 
 

9.    Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
9.1. Parcelarea 
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  parcelării şi executarea  construcţiilor  cu condiţia  adoptării  de  soluţii de  echipare  colectivă,  
care  să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului. 

Autorizarea  executării  parcelărilor este permisă  numai  dacă pentru  fiecare  lot în parte se  
respectă  cumulativ  următoarele condiţii: 

-  front la stradă de minim 12 m pentru clădiri cuplate şi de  20 m pentru clădiri izolate; 
- suprafaţa minimă a parcelelor noi este de minim 500 mp pentru  clădiri   amplasate izolat sau 

cuplate; 
Sunt  considerate  loturi construibile numai loturile  care  se încadrează în prevederile alin.2. 
9.2. Înălţimea construcţiilor 
Autorizarea  executării construcţiilor se face  cu  respectarea înălţimii  medii a clădirilor învecinate 

şi a caracterului  zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depaşească cu mai mult de 2 nivele clădirile 
imediat  învecinate. Nivelul maxim de înălţime acceptabil este de P+2 nivele eventual cu mansardă. Este 
recomandabil din punct de vedere seismic ca investiţiile să aibă şi subsol. 

9.3. Aspectul exterior al construcţiilor 
Autorizarea executării construcţiilor  este permisă numai  dacă aspectul  lor  exterior nu contravine 

funcţiunii  acestora  şi  nu depreciază aspectul general al zonei.  
Autorizarea  executării construcţiilor care,  prin  conformare, volumetrie, materiale şi aspect 

exterior, intră în contradicţie cu  aspectul general  al  zonei şi depreciază valorile  general  acceptate  ale 
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
 

10.    Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi  împrejmuiri 
10.1. Parcaje 
Autorizarea  executării construcţiilor care,  prin  destinaţie, necesită   spaţii   de  parcare  se  emite   

numai   dacă   există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.  
Se pot autoriza realizarea unor spatii de parcare in interesul public dupa indeplinirea 

reglementarilor in vigoare legate de folosirea domeniului public.  
 
10.2. Spaţii verzi şi plantate.  
ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM,  PERDELE  DE  
PROTECTIE  subzone   SV - amenajare spatii verzi, scuaruri; 
                            SP – plantatii de aliniament 
         Ss – amenajari sportive, stadioane, baze de agrement 
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 PERMISIUNI  
 - se pot autoriza lucrãri de protejare, întretinere, cu scopul îmbunãtãtirii aspectului  calitativ si 
functional al zonei; 

- se poate autoriza  amplasarea  de monumente de artã plasticã, mobilier urban. 
- se pot autoriza amenajari pentru spatii de joaca, agrement  
- se pot autoriza amplasarea unor constructii cu caracter provizoriu cu functiuni complementare 

zonei verzi, pe amplasamente ce nu afecteaza vegetatia si nu stanjeneste circulatia pietonilor.  
- se poate autoriza amenajarea unui parc cu spatii verzi si agrement pentru completarea 

necesarului normat de mp spatiu verde/locuitor. 
CONDITIONÃRI  SI RESTRICTII     

- toate documentatiile urbanistice elaborate ulterior vor respecta Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 
si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. 
- este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în 
documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor, indiferent de regimul 
juridic, conform prevederilor Legii nr. 265/2006 privind protectia mediului. 
- nu se permite micsorarea suprafetelor spatiilor verzi, luate in evidenta de Administratia publica locala, 

in registrele locale ale spatiilor verzi cu respectarea reglementarilor Legii nr.24/2007, completata de 
Ordonanta de Urgenta nr.114/2007 si nr.1549 din 4. dec.2008.   

- Administratia locala are obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de 
min. 26 mp / locuitor pana  la 31 dec.2013; 

- amenajarea noilor spatii verzi, parc agrement, se va face numai pe baza unui proiect de specialitate; 
- nu se permite traversarea cu circulatii carosabile curente; 
-  nu se permite amplasarea de mobilier urban ce stanjeneste circulatia pietonilor 
-  interventiile se vor face numai pe baza unei documentatii de  specialitate  
- amplasarea de constructii provizorii: chioscuri ce se vor face fara a afecta fluenta circulatiei pietonale; 
- nu se permite autorizarea de constructii definitive   
 Conform legii nr.50/1991 HG525 pentru subzona Ss -amenajari sportive, stadioane, baze de 
agrement sunt urmatoarele prescriptii speciale: 
 Amplasamentul trebuie sa permita organizarea in 3 zone functionale dimensionate conform 
capacitatii constructiei: 
- zona pentru constructii si amenajari sportive, procent maxim de ocupare 50% 
- zona pentru alei, drumuri, parcaje, procent maxim de ocupare 20% 
- zona pentru spatii verzi, procent maxim de ocupare 30% 

 
10.3. Împrejmuiri 
În condiţiile prezentului regulament, este permisă  autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 
-  împrejmuiri  opace,  necesare  pentru  protecţia  împotriva intruziunilor,  separarea  unor servicii  

funcţionale,  asigurarea protecţiei vizuale; 
-  împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente  

clădirilor  şi/sau  integrării clădirilor în caracterul străzilor. 
Pentru  ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va  supune aceloraşi   exigenţe  ca  şi  în  cazul  

aspectului exterior al construcţiei.  
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11. Reguli cu privire la amplasarea investitiilor in zona Cailor Ferate 
a. Prin lege (v.OG 12/1998 art.29 al.(2)) este instituita o zona de siguranta a infrastructurii 

feroviare publice care cuprinde fasiile de teren, in limita a 20 m fiecare, situate de o parte si de 
alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta 
circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a 
instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului. 

b. In zona de siguranta, indiferent de proprietarul terenului, in principiu ESTE INTERZISA 
amplasarea oricarei alte constructii, retele edilitare, cale de comunicatie sau instalatii in afara celor 
apartinand infrastructurii feroviare. In cazurile in care in limitele zonei de siguranta sunt cuprinse 
terenuri aflate in proprietate privata, se poate proceda la expropiere pentru cauza de utilitate 
publica, in conditiile legii. 

c. Prin lege (v. OG 12/1998 art.29 al.(4)) este instituita o zona de protectie a infrastructurii 
feroviare publice care cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, 
indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile 
destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia. 

d. In zona de protectie a infrastructurii feroviare SE INTERZICE (v. OG 12/1998 art.30): 
• amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau 

infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare; 
• utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar 

putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara; 
• efectuarea oricaror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari 

sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de 
materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic; 

• depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor 
de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a 
zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului 
feroviar. 

e. In zona de protectie a infrastructurii feroviare se permite: 
• executarea lucrarilor de orice fel, in baza reglementarilor emise de Ministerul 

Transporturilor si Infrastructurii (v. OG 12/1998 art.29 al.(5) si OMT 158/1996 anexa1). 
• executarea amenajarilor si instalatiilor de manipulare, de transvazare sau de depozitare a 

materialelor, substantelor sau deseurilor care contravin normelor de protectie a mediului 
sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a 
acesteia, numai pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii  feroviare si de 
mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale 
de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. si cu autorizatia Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii (v. HG 525/1996 republicata art.20 al.(7)). 

• cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul 
Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., pentru lucrarile de interes public, atat 
in intravilan cat si in extravilan, numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate 
“C.F.R.” – S.A. si al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (v. HG 525/1996 
republicata art.20 al.(8)). 

f. In zona de protectie a infrastructurii feroviare CFR S.A. este in drept sa amplaseze temporar (v. 
OG 12/1998 art.31 si 32): 
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• materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor 
evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei 
feroviare; 

• pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, instalarea 
de parazapezi. 

 
III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
 
11. Zone şi subzone funcţionale  
Zonele  funcţionale stabilite conform pct.3.3 din  Regulamentul local de urbansim, sunt puse în 

evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic General. 
În comuna Ruşeţu pentru cele două localităţi au fost  puse  în  evidenţă următoarele zone şi 

subzone functionale: 
• ZONA REZIDENŢIALĂ CU CLĂDIRI PENTRU LOCUIT  P, P +1 + M, P+2, P+2+M. 
• ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL 
         - construcţii pentru administraţia publică; 
         - construcţii pentru învăţământ ;    
         - construcţii de sănătate; 
         - amenajări sportive; 
         - construcţii pentru servicii şi comerţ. 
• ZONA DE SPAŢII VERZI, SPORT, PERDELE DE PROTECŢIE 
• ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
• ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 
• ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI CONSTRUCŢII AFERENTE 
 

IV. PREVEDERI  LA  NIVELUL  ZONELOR  FUNCŢIONALE  DIN INTRAVILAN  
   

• ZONA PENTRU LOCUINŢE (L)   
1.  Utilizare funcţională  

*  Utilizări permise:  
      -    locuinţe individuale cu: P, P+1 – 2 (+M) nivele 

- construcţii necesare funcţiunilor complementare admise; 
      *  Utilizări permise cu condiţii: - conform Reguli generale cap.II.4.2.;  II.4.5.; II.5.2. ; II.5.3. şi 
conditiilor impuse de avizele organismelor teritoriale.  
      *  Interdicţii temporare:  -  până la îndepărtarea riscurilor naturale şi realizarea lotizărilor.   

2.  Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor  
      *  Orientarea faţă de punctele cardinale:  - amplasarea construcţiilor se va face astfel încât  să  se evite  
umbrirea  reciprocă  a clădirilor,  în  scopul  respectării normelor de igienă prin rezolvarea problemelor 
legate de însorire, iluminat natural, vizibilitate şi ventilaţie. 

*  Amplasarea faţă de drumurile publice: - cu  respectarea  prospectelor  străzilor  în  funcţie  de 
categoria lor. 

*  Amplasarea faţă de aliniament: -  amplasare  la  aliniament  sau  retras,  în  funcţie   de prospectul  
străzii. 

*  Amplasarea în interiorul parcelei: -  conform  cap.II.6.5.  şi cu respectarea  distanţelor  minime  
impuse de vecinătăţi.  
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*  Accese carosabile: - conform cap.II.7. 
   Pentru  locuinţele unifamiliale cu acces şi lot propriu se  vor asigura: 
   -   accese carosabile pentru locatari; 
   -  accese carosabile pentru colectarea deşeurilor  menajere  şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
      * Parcelare:    
   -  conform  prescripţiilor  generale la  nivelul  localităţi  - capitolul II.9.1. 
   -  în  zonele  cu  parcelări  existente, executate  în  timp  cu respectarea  altor prevederi privind 
suprafeţele  şi  dimensiunile minime,  autorizarea executării construcţiilor noi se va  face  cu respectarea   
normelor  de  igiena  şi  de   protecţie   împotriva incendiilor şi a Codului civil.  
      * Înălţimea construcţiilor:  
   -  la  stabilirea înălţimii se va avea  în  vedere  respectarea Codului  civil  şi  normelor privind  însorirea,  
astfel  încat  două clădiri să nu se umbrească reciproc;  

* Procentul de ocupare al terenului: 
    Conform prevederilor legale Legea 50/1991 si H.G. 525/27.05.1996 se stabilesc urmatoarele valori 
pentru POT si CUT. 
 Zonele centrale POT max. 80%, CUT max. 3,3 
 Zone mixte (locuinte cu functiuni complementare)  POT max. 70%, CUT max. 2,1 pe terenul  
   cu S < 700 mp. 
 Zona rurala  locuinte pe terenul S  > 700 mp   POT max. 30%, CUT max. 1,0. 
 Zona locuinte rezidentiale   POT max. 40%, CUT max. 1,5 
 

* Împrejmuiri:  
   Configuraţia  împrejmuirilor  este  determinată  de   următorii factori urbanistici: 
   - poziţia pe parcela (la aliniament, laterale sau posterioare); 
   - caracteristicile cadrului natural; 
   - funcţiunea construcţiei care este amplasată pe parcelă; 
   - caracteristicile  cadrului construit al zonelor; 
   - modalităţile tradiţionale de construire a împrejmuirilor  cu  diverse tipologii şi tendinţe de realizare a 
acestora. 
   Elementele care caracterizează împrejmuirile sunt: 
   -    elemente funcţionale (porţi de acces carosabil şi pietonal, ziduri sau panouri despărţitoare, etc.); 

- elemente formale (înălţime – maxim 1,70 m, lătime, materiale de construcţie sau  tip  de  plantaţii, 
mod de  realizare – transparenţă, opac, elemente decorative, culoare). Se recomandă ca 
împrejmuirile spre aliniament să fie de preferinţă transparente, iar cele pe limitele laterale  şi 
posterioare să fie opace.  

 
• ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES  

GENERAL (I.S.)  
* Tipurile de subzone funcţionale:  

a) construcţii administrative 
b) construcţii de cult  
c) construcţii comerciale  
d) construcţii pentru învăţământ 
e) construcţii pentru cultură 
f) construcţii pentru sănătate 
g) construcţii pentru servicii  
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* Utilizări permise: - Se admit funcţiuni în concordanţă cu funcţiunea dominantă. 
* Interdicţii permanente: - Se interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor  având funcţiuni 

incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.G. Se interzice realizarea de construcţii noi în zonele  
destinate pentru modernizarea căilor rutiere de comunicaţie. 

Pentru toate categoriile de construcţtii şi amenajări se  vor asigura accese pentru intervenţii în caz   
de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 

   
• ZONA UNITĂŢILOR  DE  PRODUCŢIE - ZONA UNITĂŢILOR  

AGRICOLE  (I.A.)  
* Utilizări permise: 

- toate construcţiile şi amenajările aparţinând funcţiunii dominante ;  
        - orice  fel  de  construcţii şi amenajări  care  au  ca  scop  prevenirea, diminuarea  sau eliminarea       
riscurilor tehnologice. 

* Interdicţii permanente: -  construcţiile şi amenajările incompatibile  cu funcţiunea dominantă,  
stabilita pentru zona respectivă, pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate. 

* Amplasarea faţă de drumurile publice: - se interzice amplasarea  către  drumurile  publice  a 
activităţilor  care,  prin natura lor, au  un  aspect  dezagreabil (depozite de deşeuri, de combustibil solid, 
etc.).  

* Amplasarea faţă de aliniament: -  retragerea construcţiilor faţă de aliniament  se  stabileşte conform 
normelor şi standardelor specifice şi a distanţelor minime de protecţie sanitară sau din punct de vedere 
al normelor P.S.I.  

 
• ZONA PENTRU CĂI DE  COMUNICAŢIE  MODERNIZAREA  CIRCULAŢIEI   

RUTIERE ŞI  PIETONALE  (C.)  
În  viitor  pentru  dezvoltarea  unei  circulaţii  moderne  şi siguranţa circulaţiei, atât a pietonilor, cât 

şi a autovehiculelor se propune: 
1. Reabilitarea drumurilor judeţene prin consolidarea sistemului rutier pentru a face faţă traficului 

rutier greu, realizarea rigolelor de evacuare a apelor pluviale din zona drumului, amenajarea 
intersecţiilor şi realizarea trotuarelor pietonale pe toată lungimea intravilanului. 

2. Reabilitarea drumurilor comunale ca şi a reţelei de drumuri interioare prin consolidarea 
sistemului rutier, asfaltarea integrală, realizarea de şanturi şi rigole de scurgere a apelor 
pluviale, realizarea de trotuare pietonale în intravilan, montarea de indicatoare de circualţie şi 
în mod deosebit indicator pentru orientare, treceri de pietoni, realizarea de marcaje rutiere. 

3. Amenajarea intersecţiei dintre judeţene, comunale şi locale pentru asigurarea unei 
     minime vizibilităţi, reglementarea prioritatii în limita terenului disponibil. 
4. Modernizarea drumurilor comunale din administrarea comunei Ruşeţu pe baza de proiect 

tehnic în două etape: 
           Etapa I-a 

Stabilirea amprizei drumului, realizarea şanturilor şi rigolelor din pământ, lărgirea parţii  
carosabile conform profilelor  transversale propuse, executarea unei fundaţii de balast corespunzatoare 
traficului rutier, montarea unor semnalizări rutiere minime cu indicatoare de avertizare, orientare, 
reglementare şi priorităţi la intersecţiile cu drumurilor de rang superior şi indicatoare de intrare şi ieşire 
din localităţi.  

 Etapa II-a 
Modernizarea sistemului rutier prin exectuarea unei îmbrăcăminţi asfaltice sau din beton  

rutier, executarea şanţurilor şi rigolelor dalate, executarea trotuarelor pietonale modernizate pe toată 
lungimea intravilanului. 
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Realizarea unei semnalizări rutiere complete conform normelor în vigoare, marcaje rutiere, treceri 
 pentru pietoni. 

5. Modernizarea  străzilor principale şi pietruirea  celor  de pământ  sau  balast aşezat  
necorespunzător, prin  aşternerea  unui strat de balast de 25 cm grosime compactat cu ruloul 
compresor  de 10-12 t. 
6. Luarea măsurilor necesare împotriva înzăpezirii drumurilor. 
Conform Legii nr.82 din aprilie 1998 (respectiv Ordonanta nr.43 din  august 1997 privind regimul 

juridic al drumurilor) zonele  de protecţie  ale drumurilor în extravilan sunt stabilite în  funcţie de  
categorii astfel: în afara localităţilor sunt fâşii  de  teren între marginile exterioare fâşiei de siguranţă şi 
până la 22 m din ax  în  cadrul  drumurilor judeţene, 20 m  în  cadrul drumurilor  comunale şi 18,0 m  în  
cadrul  drumurilor locale. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumului  public în traversarea comunei,  conform 
aceleiaşi  legislaţii menţionate  mai  sus, distanţa de protecţie va fi pentru drumurile judeţene  de 24,0 m  
iar pentru cele  comunale  va fi de minim 20,0 m. 

 
• ZONĂ  PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE,   

SPORT ŞI AGREMENT (S.P.)  
* Utilizări permise: - Se  pot executa lucrări de plantaţii arbori şi arbuşti, partere de flori şi gazon 

- Se pot amplasa elemente de mobilier urban, reţele edilitare, necesare  
funcţionalităţii şi punerii în valoare a spaţiilor verzi şi, în ansamblu, a zonei de 
loisir. 

* Utilizări nepermise: - Este interzisă amplasarea orcărei fel de investiţie ce contravine ca 
profil funcţional titulaturii acestei zone. 
 

• ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ (G.C.) – CIMITIRE  
* Utilizări permise: - Construcţii definitive sau provizorii ce privesc funcţiunile semnalate inclusiv, 

spaţii verzi; se delimitează o zonă de protecţie perimetrală de 30 m în jurul acestor obiective. 
* Utilizări nepermise: - Orice fel de construcţie având altă funcţiune decât cea semnalată sau care 

încalcă zona de protecţie. 
 

• ZONĂ PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ (T.E.)  
* Utilizări permise: - Toate categoriile de lucrări edilitare de utilitate publică cuprinse în prezenta 

documentaţie de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate în condiţiile legii.  
* Utilizări permise cu condiţii: - Construcţii sau amenajări cu durată limitată de existenţă (provizorii). 
* Utilizări nepermise: - Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia lucrărilor edilitare de utilitate 

publică pentru care au fost rezervate terenurile. 
 

V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
           DIN EXTRAVILAN  
 
• TERENURI AGRICOLE (T.A.) 

* Utilizări permise: 
 - Lucrările  de utilitate publică de interes naţional sau  local, în condiţiile                                
Legii 18/91, pe baza unor  documentaţii  specifice, aprobate de organismele competente conform 
legii.  
-    Lucrările prevăzute de Legea 50/91 reactualizată / republicată. 
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* Utilizări permise cu condiţii:  
         -   Reţelele tehnico-edilitare se amplasează, de regulă, grupat,în imediata apropiere a   
             căilor de comunicaţie. 

-  Construcţiile,  care  prin  natură şi  destinaţie,  nu  pot  fi incluse  în  intravilan, conform   
prevederilor  art.70  din  Legea 18/91,  vor avea procente minime de ocupare a terenului şi se  vor 
autoriza în urma obţinerii acordului de mediu, emis de autoritatea competentă în condiţiile legii 
137/95. 

* Utilizări interzise:  
- Nu  se  admit  construcţii  pe terenuri de clasa I şi II de calitate,  terenuri amenajate cu lucrări de 

îmbunătăţiri  funciare sau plantate cu vii şi livezi. 
- Nu se vor executa nici un fel de lucrări agricole în zona de protecţie a canalelor de  irigaţie şi de 
desecare ( 2,50 m de la baza taluzului de-o-parte şi de-alta a canalului). 

 
• TERENURI FORESTIERE (T.F.) 

Reducerea suprafeţelor împădurite este interzisă prin lege datorită valorii economice şi ecologice a 
acestora.  

* Utilizări permise: - Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de Legea nr. 
26/1996 – Codul Silvic art. 54 şi 74.  

* Utilizări permise cu condiţii: - Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane 
silvice, drumuri şi căi ferate forestiere, făzănării, păstrăvării, etc). 

* Utilizări interzise: - Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia celor prevăzute de lege (Codul 
Silvic art. 54 şi 74). 

 
• TERENURI AFLATE SUB APE (T.H.) 

* Utilizări permise: - Lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor  distructive a apelor.  
* Utilizări permise cu condiţii: - Lucrari de poduri - lucrari necesare drumurilor de traversare  a 

cursurilor  de  apa, cu conditia asigurarii masurilor  de  aparare impotriva  inundatiilor, a masurilor de 
prevenire  a  deteriorarii calitatii  apelor  si  cu  respectarea  zonelor  de  protectie   a lucrarilor  de  
gospodarire a apelor, cu avizul primarului  si  al autoritatilor competente in domeniul gospodaririi apelor. 
 
• TERENURI OCUPATE DE CAI DE COMUNICATIE (T.C.) 

Subzone:  
- rutieră 

                      - cale ferată 
 

CĂI  DE COMUNICAŢIE RUTIERE 
În  extravilan  limita  exterioara  a  zonei  de  protecţie   a drumurilor este stabilită, în funcţie de 

categorii, astfel: 
-  18 m din ax la drumurile comunale; 
-  20 m din ax la drumurile judetene; 

* Utilizari permise: - Orice  construcţii sau amenajări adiacente drumurilor  publice, se  fac  
în  baza  planurilor  urbanistice,  cu  avizul  organelor specializate  ale  Administraţiei  Publice  pentru  

lucrările  din zonele de protecţie. 
* Utilizări permise cu condiţii: - Toate  construcţiile  şi  amenajările amplasate  în  zonele  de 

protecţie  ale  drumurilor  publice  care  respectă  prescripţiile tehnice  şi reglementările urbanistice  
privind  funcţionalitatea,  sistemul   constructiv,  conformarea  volumetrică   şi  estetică, asigurarea   
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acceselor   carosabile,   pietonale   şi   rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor 
tehnologice  de construcţie şi exploatare. 

Prin   amplasare  şi  funcţionare,  ele  nu  vor  afecta   buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile 
publice, în condiţii optime de  capacitate,  fluenţă  şi  siguranţă.  Accesele  carosabile  şi pietonale ale 
acestor construcţii vor fi amenajate şi  semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice 
specifice. 

* Utilizări interzise: - Orice  construcţie  care,  prin  amplasare,  configuraţie   sau exploatare,  
împietează  asupra bunei desfăşurări,  organizări  şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau 
prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi  protecţie a drumurilor.  
  

CĂI  FERATE 
Condiţiile  de  amplasare şi conformare ale  construcţiilor în zona  de protecţie a infrastructurilor 

feroviare, cât şi  cedarea, transferul,  ocuparea  temporară sau definitivă  a  terenului  din patrimoniul 
Companiei de Căi Ferate Bucureşti - Regionala C.F.R. Galaţi,   pentru lucrările de  interes  public  din 
intravilan şi extravilan se stabilesc prin  avizele  Ministerului Transporturilor şi Companiei de Căi Ferate 
Bucureşti - Regionala C.F.R. Galaţi. 

Zona  de  protecţie  a infrastructurii  este  fâşia  de  teren indiferent de proprietar cu lăţimea de 100 
m măsurată de la limita zonei  cadastrale C.F. (delimitată  prin  grija   Ministerului Transporturilor) situată 
de o parte şi de alta a căii ferate.  

În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare e  interzisă amplasarea de   construcţii  sau   
plantaţii   care   împiedică vizibilitatea  liniei  şi a semnalelor  feroviare,  efectuarea  de lucrări  care  prin  
natura lor  ar  afecta  stabilitatea  solului (alunecări  de  teren,  surpări,  modificarea  nivelului  pânzei 
freatice),  precum  şi  depozitarea  sau  prelucrarea  materialelor inflamabile sau explozibile. 
 În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului 
Transporturilor : 

a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi intreţinerii liniilor de cale ferată; 
b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a 

circulaţiei; 
c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică; 
d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii transmisiuni de 

date şi construcţiile aferente acestora.  
Construcţiile, care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situata in 

intravilan, se autorizeaza cu avizul Companiei de Cãi Ferate Bucuresti - Regionala CFR Galati si al 
Ministerului Transporturilor. 

în sensul prezentului regulament, prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se înţelege fâşia 
de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m, măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., 
situată de oparte şi de alta a căii ferate. 
 Lucrările de investiţii ale agentilor economici şi ale instituţiilor publice, care afectează zona de 
protecţie a infrasructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei de Căi Ferate Bucureşti - 
Regionala C.F.R. Galaţi:  

a) căi ferate industriale; 
b) lucrări  hidrotehnice; 
c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate; 
d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie electrică, conducte 

sub presiune, de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice şi canale libere. 
În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: 
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a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale, sau infiinţarea de plantaţii care 
impiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare; 

b) efectuarea oricăror lucrări, care prin natura lor ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar 
afecta stabilitatea solului, prin tăierea copacilor, extragerea de meteriale de construcţii, sau care 
modifică echilibrul pânzei freatice subterane; 

c) depozitarea, manipularea, sau prelucrarea substanţelor inflamabile, explozibile, carburanţilor, 
gazelor lichefiate, sau oricăror materiale, care prin natura lor ar putea provoca incendiu sau 
explozii. 

d) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Companiei 
de Căi Ferate Bucureşti - Regionala C.F.R. Galaţi şi al Ministerului Transporturilor.                                        

 
VI. UNITĂŢI TERITORIALE  DE REFERINŢĂ - PRESCRIPŢII SPECIFICE  ZONELOR 
 FUNCŢIONALE  

  Unităţile teritoriale de referinţă reprezintă  instrumente operaţionale în sprijinul stabilirii 
reglementărilor specifice unor zone urbane cu caracteristici distincte. Delimitarea convenţională a acestora 
are la bază criteriile de omogenitate morfologică şi funcţională.  
 Delimitarea lor s-a făcut în funcţie de următoarele caracteristici: 

- relief şi peisaj cu caracteristici similare 
- evoluţie istorică similară într-o anume perioadă 
- populaţie cu structură omogenă 
- sistem parcelar şi mod de folosire omogenă 
- folosinţă de acceaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor 
- regim juridic la imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia 

terenurilor şi la indicatorii urbanistici 
În aceste condiţii se observă că principiile observate mai sus se suprapun peste caracteristicile 

enunţate de “Zonele funcţionale din intravilan” (UTR 1 – L, UTR 2 – I.S., UTR 3 – I.A., UTR 4 – C, UTR 
5 – S.P., UTR 6 – G.C., UTR 7 – T.E.).  
 
 
 

    Sef Proiect,      

  arh. Nicoleta Tomescu               

         

 


